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WSTĘP

Wstp

William James, wybitny astrofizyk brytyjski, zapytany przez dziennikarza,
czy wierzy w osobowe życie po śmierci, odpowiedział: „Nie wiem. Ale
im bardziej się starzeję, tym głębiej w to wierzę, ponieważ im bardziej się
starzeję, tym bardziej czuję się do życia gotowy”.

Fot.1. W niewyobrażalnym dla nas ludzi błysku ŚWIATŁA narodził się Wszechświat
–zaplanowany i stworzony przez Boga. Echo tego wydażenia ŚWIATŁO wypełnia współczesny obserwowany przez nas Wszechświat.
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WSTĘP

„Echo Nieskończonosci” jest trzecią ksiażką po „Blasku popiołów” i „Czasie
i nieskończoności”, które napisałem dla ludzi wierzących w Boga. Powstalismy
z popiołów po eksplodująch gwiazdach supernowych. Istniejemy w czasie
i przestrzeni, dokładnie mówiąc w czasoprzestrzeni zanurzonej w nieskończoności. Skąd o tym wiemy? – o tym jest „Echo nieskończoności”.
Jestem zawodowym fizykiem – przez wiele lat zajmowałem się fizyką jądra
atomowego i fizyką cząstek elementarnych. Pracowałem w znanych ośrodkach:
CERN, PSI, ZIBJ – wymieniam tylko największe. Moi koledzy i ja chcieliśmy
odgadnąć zamysł Boga – przyglądaliśmy się materii w warunkach zbliżonych
do momentu kreacji Wszechświata.
Część moich kolegów zbyt mocno uwierzyła w swoje możliwości – poczuli
się jak bogowie – chcieli nawet poprawić Boga i stworzyć nowy, inny Wszechświat. Jako niewierzący nie wiedzieli, że już raz KTOŚ NAMAWIAŁ LUDZI
DO TEGO SAMEGO! Źle to się skończyło dla rodzaju ludzkiego. Niestety
muszę przyznać, że wśród pracowników naukowych około 50% to recenzenci
i korektorzy Boga – szczególnie w Polsce „nowiuczeni” wyrośli na podglebiu
„naukowego poglądu” (w domyśle marksistowskiego), są dumni ze swojego
ateizmu.
Przez kilka lat pracowałem w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurichu.
Dewizą tej uczelni jest „Diversity in University” – „Różnorodność w jedności”.
Jest tu Wydział Teologii i Wydział Fizyki. Dlatego na Wydziale Fizyki UZ
w latach 1980 – 1990 trzech fizyków dostało Nagrody Nobla. W Polsce po II
wojnie światowej powierzono fizykę kanadyjskiemu komuniście Leopoldowi
Infeldowi – który w ciągu 20 lat pozbawił polskich fizyków poczucia odpowiedzialności za Kraj – „ten kraj” jak się wtedy mówiło w „mateczniku fizyki”
na ulicy Hożej w Warszawie.
Po powrocie ze Szwajcarii w 1991 roku próbowałem namówić moich
kolegów na zmianę nastawienia – na uwzględnienie faktu, że pracujemy
w Polsce dla Polaków. Mamy uczyć i wychowywać polskich studentów, a nie
„multikulti”. Władze Wydziału Fizyki – choć niechętnie – ale dały mi poletko
doświadczalne – Nauczycielskie Kolegium Fizyki. Kolegium pod moim kierownictwem działało 12 lat – tylko 12 lat. Wykształciło 280 licencjatów i 180
magistrów fizyki
6
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Wyzuci z patriotyzmu „nowi uczeni” patrzyli ze spokojem na likwidację
fabryk, które wymagały zaplecza naukowego, Powrót „nowych uczonych”
ze stanu euforii „fizyki światowej „do – jak mówią studeni – „realu „jest bolesny.
Pod koniec 2014 r. zaczęli zastanawiać się, dlaczego w Polsce jest tak mało
wynalazków. Panowie Profesorowie! to wasza wina- nie potrafiliście stworzyć
fabryk produkujących nowoczesne materiały przydatne w nowoczesnej technologii. W II Rzeczypospolitej profesorowie Mościcki, Czochralski uruchomili
fabryki wytwarzające według ich nowatorskich metod: produkty chemiczne
i metalurgiczne- powstał Centralny Okręg Przemysłowy o podatawowym znaczenie gospodarczym i militarnym dla Polski.
Mirosław Kozłowski,
www.czas-nieskonczonosc.pl,
Warszawa, sierpień 2015
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CZĘŚĆ I
FIZYKA
WSPÓŁCZESNA Z LOTU PTAKA

PRÓŻNIA KWANTOWA

Prónia kwantowa

Atomy mają bardzo dziwną budowę. Tak naprawdę wieją pustką. Przypatrzmy
się atomowi wodoru. Składa się on z protonu o średnicy 10-15m. W odległości
10-10 m wokół protonu krąży jeden z leptonów – elektron. Co w tym niezwykłego?
Ano to, że średnica atomu jest 105 razy większa od średnicy protonu. A co jest
w środku? Nic. Jakie to ma znaczenie? Proszę bardzo. Wyobraźmy sobie, że zbierzemy razem wszystkie protony, które zawiera w sobie dziecko o wadze 10kg.
Jeden proton waży 10-27kg, stąd dziecko ma 1028 protonów. Objętość jednego
protonu równa się10-45 m3. A więc wszystkie protony zajmują objętość 1028 x
10-45=10-17m3.
Objętość dziecka jest rzędu. Mamy poważny dylemat. Z punktu widzenia
fizyki elementarnych składników materii – dziecko jest „puste”. Jednak niezupełnie. Pustka – próżnia w fizyce elementarnych składników materii wypełniona
jest polami: przede wszystkim polem elektromagnetycznym, a więc fotonami,
które jednak mają masę równą zeru. Wymiana fotonów między protonem i elektronem gwarantuje trwałość atomu i nas, ludzi. Fotony poruszają się z prędkością
światła. A zatem zgodnie ze szczególną teorią względności żyją wiecznie, czyli
dłużej niż nasz Wszechświat, który ma tylko 1010 lat. Fotony (a więc światło) były
przy narodzeniu Wszechświata. To fantastyczne, jeżeli są wieczne, to powinniśmy je dostrzec! I dostrzegamy jako promieniowanie reliktowe, które wypełnia
Wszechświat.
Z naszej analizy wynika, że wszystko, co nas otacza, w tym również my sami
jesteśmy wypełnieni światłem – fotonami. Przy tym o naszych własnych fotonach bardzo mało wiemy. Czy mogą podlegać przemianom? Czy mogą wydostać
się z naszego ciała? Czy możemy wymieniać je między sobą? Zgodnie ze współ11
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czesną wiedzą nasze własne fotony są fotonami wirtualnymi, które uwięzione
w naszych atomach nie mogą oddziaływać z atomami naszych bliskich. Są jednak
fotony, które w niewyjaśniony sposób – jako biofotony – wydostają się z żywych
komórek. Martwe komórki nie emitują biofotonów.
Jeden z rodzajów biofotonów odgrywa szczególnie ważną rolę w pracy
mózgu. Mówimy tu o fotonach α β Θ, które emituje mózg żywego człowieka.
Na przełomie XX i XXI wieku zaczyna przeważać pogląd, że struktura
próżni kwantowej może odgrywać istotną rolę w zrozumieniu świadomości.
Prace fizyków: Erwina Laszlo, Davida Bohma, B. Josephsona, B. Carra, B. Cartera H. Puthoffa, A. Ruedy oraz B. Heischa wskazują na aktywną rolę próżni
w kreowaniu świadomości. Jak wykazali w swoich pracach B. Heisch, H.
Puthoff oraz A. Rueda bezwładność ciał wynika z oporu, jaki stawia próżnia
na poziomie subkwantowym. A zatem masa ciał może być traktowana jako
struktura powstająca w wyniku kondensacji energii zawartej w próżni kwantowej. Według tych fizyków próżnia to właściwie nowe pole o wyjątkowych
własnościach. Jednym z pięknych rezultatów Ruedy i Puthoffa jest podanie
nowej interpretacji podstaw mechaniki kwantowej. Według nich materia jest
stabilna dzięki istnieniu i własnościom próżni kwantowej. Zachowując podstawowe twierdzenie fizyki klasycznej, że elektrony będące w ruchu wokół jąder
tracą energię w wyniku promieniowania, wykazali, że pole próżni kwantowej
kompensuje traconą energię, gwarantując stabilność atomów, a więc wszystkiego, co nas otacza.
Współczesne teorie dotyczące początku Wszechświata mówią o rozszerzającym się Wszechświecie. Co istnieje „na zewnątrz”? Próżnia kwantowa.
Ta sama, która wypełnia nasze ciała i wszystko, co nas otacza. W ludzkim ciele
znajdują się również fotony CMB. Nosimy zatem całą historię Wszechświata
w sobie. Powinniśmy przynajmniej przeczuwać, co się stanie ze Wszechświatem.
Nasze przeczucia, nasz niepokój o los Wszechświata to nasza wiara w Boga.
Wspólczesna archeologia twierdzi z cała mocą, że przed około 50 tys. lat
mała grupa ludzi raptem powstała podekscytowana i zaczęła stawiać pytanie:
„skąd się wzieliśmy”? Samo to pytanie świadczy, że ludzie ci stali się „beha12
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vioralnie współcześni”: rozmawiali i stawiali fundamentalne egzystencjalne
pytanie.
First mythic tribe, Cris Campbell
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Fot 2. Obraz na ścianie jaskini El Castillo. Wiek znaleziska oceniany jest na 41 tys. lat.
Ślady swoich dłoni pozostawił zapewne Neandertalczyk.

Na posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w grudniu 2013 r. w Paryżu
podjęto uchwałę, że rok 2015 będzie obchodzony na Ziemi jako Międzynarodowy Rok Światła (IYL). Jednocześnie w grudniu 2013 subkomitet Astrofizyki
NASA obublikował dokument dotyczący perspektyw rozwoju technologii,
która ma znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?
2, Skąd się wzieliśmy?
3. Jak działa Wszechświat?
PhysicsWorld, February 2014
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Człowiek od 50 000 lat zadaje to samo pytanie! Czuje się w nieokreślony sposób
sam. Marzy, aby powróciły tamte czasy, gdy nie był zdany tylko na siebie Nawet
teraz przy oszałamiającym rozwoju techniki jego dusza tęskni do innej rzeczywistości. Do Kogoś, kogo kocha. Ta miłość do czegoś nieuchwytnego najlepiej
została wyrażona w Psalmach. W tamtych owianych tajemnicą czasach Człowiek spotykał Boga na Ziemi. Do tych chwil pragnie powrócić współczesny
mieszkaniec Ziemi. Czy to Nam się uda?
Przez ostatnie 50 tys. lat człowiek zdołał wytworzyć narzędzia, którymi
może doprowadzić do samozagłady. Co więcej, współczesne środki komunikowania – w tym przede wszystkim telewizja stworzyła, „nagrała” z gruntu
fałszywy obraz „Wszechświata”. Powstał projekt społeczeństwa, w którym
kobiety pragną aborcji, a mężczyźni bez przewy uprawiają „deep throat”. Te
dwie grupy są atakowane przez homoseksualistów i lesbijki, które wewnątrz
własnych „plemion” – „parzą się”. Czy w takim społeczeństwie za 50 lat będą
dorastać młode Polki i młodzi Polacy?
Pierwsze „mityczne plemię” powstało 50 tys. lat temu. Z nieznanych dzisiaj powodów, pod wpływem niezwykłej iluminacji zrozumiało, że jego członkowie nie są sami, ktoś nad nimi czuwa i uczy otaczającego świata.
Przed czterdziestoma wiekami na Górze Synaj Mojżesz otrzymał wskazówki od Pana jak powinniśmy żyć, aby przetrwać na Ziemi. 2500 lat upłynęło od chwili, gdy spisane zostało Pismo Święte Starego Testamentu. 2014
lat temu Jezus Chrystus naprawił błędy pierwszego mitycznego plemienia.
Od 2014 lat wiemy, jak mamy postępować, aby przetrwać we Wszechświecie.
Możemy z podniesioną głową powiedzieć: my, chrześcijanie, jesteśmy współczesnym plemieniem mitycznym, wiemy jak podnieść się z najgłębszego
upadku. My mamy Pimo Nowego Testamentu. Jeżeli Ziemianie nie dostosują
się do prawa naturalnego – biada nam. Ziemia, Wszechświat przeminą. Czy
to może się wydarzyć.?
Obejrzyjmy rysunki nr 3 i 4.
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Fot.3. Galaktyka. W jej ramionach znajdują się miliardy gwiazd (niebieskie „plamki”).
Wsród nich znajdują się miliony Słońc z milionami planet, na których istnieją warunki
takie jak na Ziemi. Moim zdaniem na tysiącach planet mieszkają ludzie podobni do nas,
Ziemian. Oddaleni o miliony lat świetlnych na razie nic nie wiemy o sobie.

Fot.4. Ginąca Galaktyka M106. A więc TO może się wydarzyć. Nie igrajmy z LOSEM
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Fot. 5. „Bezludna” Galaktyka.Co się stało z gwiazdami iich planetami?. Nie wiemy!

Całą naszę wiedzę o Wszechświecie zawdzięczamy ŚWIATŁU. Cudowne
krajobrazy na Ziemi oraz piękne, majestatyczne Galaktyki widzimy i podziwiamy dzięki ŚWIATŁU… Piszę ten wyraz wielką literą z premedytacją –
zarówno jako zawodowy fizyk, jak i katolik. Aby nie było nieporozumień,
fizycy nie wiedzą, czym jest ŚWIATŁO. Raz jest falą, a raz rzeką fotonów –
mikroskopijnych grudek energii. A zatem raz jest strukturą ciągłą, a raz nieciągłą. Jak to możliwe? Nie wiemy!
Dla katolika sprawa jest znacznie bardziej oczywista.
Wy jesteście Światłością świata.
Stąd pomysł na napisanie tej książki – dla katolików, dla wierzących w Boga.
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Dylemat

W ciągu minionych czterdziestu lat biochemicy odkryli sekrety komórki.
Postęp był drogo okupiony. Wymagał, aby dziesiątki tysięcy ludzi większą część
swojego życia poświęciły żmudnej pracy w laboratorium. Doktoranci w rozwiązanych tenisówkach, kręcący się po laboratorium do późna w sobotnią
noc; asystenci pracujący czternaście godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu; profesorowie zaniedbujący swoje dzieci, by dopracować wnioski o grant
w nadziei na uzyskanie jakiejś sumy pieniędzy od polityków zarządzających
dużymi okręgami wyborczymi – to są właśnie ludzie, dzięki którym badania
naukowe czynią postęp. Wiedzę, jaką mamy obecnie na temat poziomu
molekularnego zdobyliśmy dzięki niezliczonym eksperymentom, w których
oczyszczano białka, klonowano geny, wykonywano zdjęcia spod mikroskopu
elektronicznego, hodowano komórki, ustalano struktury białek, porównywano sekwencje, modyfikowano parametry i wykonywano badania kontrolne.
Publikowano też artykuły, sprawdzano wyniki, pisano recenzje, sprawdzano
ślepe uliczki i wykrywano nowe wątki badań.
Rezultatem tych łącznych wysiłków badania komórki – badania życia
na poziomie molekularnym – jest głośny, wyraźny, przeszywający okrzyk „projekt! ” Jest to rezultat tak jednoznaczny i znaczący, że należy uznać go za jedno
z największych osiągnięć w historii nauki. Odkrycie to dorównuje odkryciom
Newtona i Einsteina, Lavoisera i Schródingera, Pasteura i Darwina. Dostrzeżenie inteligentnego projektu życia jest tak doniosłe, jak zaobserwowanie,
że Ziemia okrąża Słońce, że bakterie są przyczyną chorób, a promieniowanie
emitowane jest w kwantach. Mając na względzie wagę tego zwycięstwa, uzyskanego tak wielkim kosztem nieustających wysiłków w ciągu dziesięcioleci,
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w laboratoriach na całym świecie powinny strzelać korki od szampana. Ten
triumf nauki winien wywołać okrzyki „Eureka! ” z dziesięciu tysięcy gardeł,
być okazją do oklasków i przybijania piątek, a być może nawet stanowić pretekst, aby wziąć sobie dzień wolnego.
Nie odkorkowano jednak żadnych butelek, nie było oklasków. Przeciwnie,
oczywistą złożoność komórki spowija dziwne i żenujące milczenie. Kiedy ten
temat jest poruszany publicznie, zaczyna się przestępowanie z nogi na nogę,
a oddechy stają się nieco cięższe.
Na osobności ludzie czują się trochę swobodniej. Wielu otwarcie uznaje
to, co oczywiste, ale zaraz potem wlepiają wzrok w ziemię, potrząsają głowami
i na tym rozmowa się kończy.
Dlaczego społeczność naukowców nie przyjmuje z radością swego zaskakującego odkrycia? Dlaczego obserwuje projekt z klapkami na oczach? Problem
stanowi to, że gdy akceptujemy idee inteligentnego projektu, to jednocześnie
akcetujemy istnienie Boga.
Człowiek, który nie jest naukowcem może zadać automatycznie nasuwające
się pytanie: co z tego? Idea, że istnieje taki byt jak Bóg, nie jest niepopularna
– wręcz przeciwnie. Sondaże wskazują, że ponad 90 procent Amerykanów
wierzy w Boga, a około połowa regularnie uczestniczy w nabożeństwach.
Imię Boga dość regularnie przywołują politycy (znacznie częściej podczas
wyborów). Wielu trenerów futbolu amerykańskiego modli się ze swoimi drużynami przed meczem, muzycy komponują hymny, artyści malują obrazy
przedstawiające wydarzenia religijne, organizacje społeczne gromadzą się przy
wspólnych modlitwach.
W szpitalach i na lotniskach są kaplice, Wojsko Polskie zatrudnia kapelanów. Jako państwo oddajemy hołd ludziom, takim jak Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński, których działalność była głęboko zakorzeniona
w wierze w Boga. Mając na uwadze całą tę społeczną afirmację, można zapytać,
dlaczego nauce trudno jest zaakceptować teorię, która popiera to, w co i tak
wierzy wielu ludzi? Jest kilka przyczyn. Pierwszy problem polega na tym,
że sporo z nas ma skłonność do szowinizmu. Inne powody zależą od histo-
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rycznych i filozoficznych związków, swoistych dla nauki. Te różne pobudki
wchodzą ze sobą w złożone interakcje.
Spróbujmy jednak je wyodrębnić.
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Powicenie

Ludzie spędzający życie na jakimś szlachetnym zajęciu często bezwzględnie się
mu poświęcają. Na przykład dyrektorka pewnej uczelni może całkowicie oddać
się działaniom na rzecz rozwoju swojej szkoły, ponieważ edukowanie ludzi jest
godnym szacunku zajęciem. Oficer armii zawodowej będzie starać się jak najlepiej pełnić swoją służbę, bowiem obrona własnego kraju jest szlachetnym
celem. Czasem lojalność wobec jakiejś konkretnej instytucji powoduje konflikt interesów z celami, którym ta instytucja służy. Oficer może posłać swoich
żołnierzy na bitwe, prowadząc armię do zwycięstwa, chociaż może rozsądniej
byłoby najpierw uderzyć z powietrza..
Nauka to szlachetna działalność, która może być źródłem bezwzględnego poświęcenia. Celem nauki jest wyjaśnianie fizycznego świata – bardzo
poważne przedsięwzięcie. Jednakże inne dyscypliny akademickie (głównie
filozofia i teologia) również biorą udział w wyjaśnianiu pewnych aspektów
świata. Chociaż zwykle dziedziny te stronią od siebie, czasem dochodzi między
nimi do konfliktu. Gdy już do niego dojdzie, niektórzy zapaleńcy zapominają
o celu dyscypliny, któremu miała ona służyć.
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Pogromcy duchów

Jednak najważniejszy powód niechęci naukowców do teorii inteligentnego
projektu również znajduje podstawę w rozważaniach filozoficznych. Wielu
ludzi, łącznie z licznymi znaczącymi i bardzo szanowanymi naukowcami, zwyczajnie nie chce, żeby istniało cokolwiek poza przyrodą. Nie chcą, by jakaś
istota nadprzyrodzona wywierała wpływ na naturę, niezależnie od tego, jak
krótkotrwałe lub konstruktywne mogłoby być takie działanie. Innymi słowy,
podobnie do kreacjonistów młodej Ziemi, wnoszą oni odgórne powiązania
filozoficzne do nauki, ograniczając akceptowane rodzaje wyjaśnień dotyczących świata fizycznego. Czasem prowadzi to do dość dziwnego zachowania.
Jeszcze siedemdziesiąt lat temu większość naukowców uważała, że wiek
i wielkość Wszechświata są nieskończone. Pogląd ten utrzymywali w starożytności zarówno niektórzy greccy filozofowie, jak również rozmaite ugrupowania
religijne oraz ludzie uznający, że nie istnieje nic poza przyrodą. Natomiast
w judaizmie i chrześcijaństwie postuluje się, że Wszechświat nie jest wieczny,
że został stworzony. Starożytni Żydzi, mimo obecności uczonych, nie próbowali przytaczać świadectw przemawiających za skończonością Wszechświata.
Dopiero w średniowieczu wybitny teolog św. Tomasz z Akwinu powiedział,
że tylko dzięki wierze można dowiedzieć się, iż Wszechświat miał początek.
Ale czas biegnie do przodu. Na początku tego stulecia Einstein odkrył, że jego
ogólna teoria względności przewiduje niestabilny Wszechświat – taki, który
może albo się rozszerzać, albo kurczyć, lecz nie mógłby pozostać w stanie
stacjonarnym. Taki Wszechświat był czymś odrażającym dla Einsteina, więc
– co później uznał za największą pomyłkę w swojej karierze – wprowadził
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do swoich równań „czynnik korygujący” po to tylko, aby przewidywały istnienie stacjonarnego, wiecznego Wszechświata.
Jak rodzice i nauczyciele zawsze mawiają: kłamstwo ma krótkie nogi.
Niedługo potem astronom Edwin Hubble zaobserwował, że w którąkolwiek
stronę nieba skierował teleskop, gwiazdy zdawały się oddalać od Ziemi.
(Tak naprawdę nie mógł on zobaczyć poruszających się gwiazd. Wywnioskował raczej ich ruch ze zjawiska zwanego „przesunięciem dopplerowskim”,
w którym gwiazdy oddalające się od obserwatora emitują światło o nieco
większej długości fali – im szybciej się poruszają, tym większa zmiana długości fali). Ponadto, prędkość, z jaką gwiazdy się oddalały, była proporcjonalna
do ich odległości od Ziemi. Był to pierwszy obserwowalny dowód, że niesfałszowane równania Einsteina prawidłowo przewidywały ekspansję Wszechświata. I nie potrzeba było nadzwyczaj inteligentnej osoby (choć wiele takich
było dookoła), by w myślach zawrócić ekspandujący Wszechświat i wywnioskować, że w pewnym momencie przeszłości cała materia Wszechświata była
skoncentrowana na bardzo małej przestrzeni. Tak powstała hipoteza Wielkiego Wybuchu.
Dla wielu ludzi wniosek ten miał podtekst zdarzenia nadnaturalnego –
stworzenia, początku Wszechświata. Zdaje się, że wybitny fizyk A.S. Eddington
mówił w imieniu wielu fizyków, wyrażając swoją odrazę do takiej idei:
Czuję filozoficzną odrazę do idei nagłego początku obecnego stanu przyrody i uważam, że tak odbiera ją większość; nawet ci, którzy ucieszyliby się
z dowodu, że miała miejsce interwencja Stwórcy prawdopodobnie uznają,
że jedno wprawienie w ruch całości w jakiejś zamierzchłej epoce naprawdę
nie stanowi typu relacji między Bogiem i jego światem, który może ich
zadowolić.
Pomimo religijnych skojarzeń, teoria Wielkiego Wybuchu była naukowa
i w sposób naturalny wypłynęła z danych obserwacyjnych, a nie ze świętych
pism czy transcendentalnych wizji. Większość fizyków przyjęła teorię Wielkiego Wybuchu i zgodnie z nią ustaliła programy badawcze. Niektórym, tak
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jak wcześniej Einsteinowi, nie przypadły do gustu pozanaukowe skojarzenia
tej teorii i próbowali oni wypracować teorie alternatywne.
W połowie tego stulecia astronom Fred Hoyle opowiedział się za inną
teorią Wszechświata, zwaną teorią stanu stacjonarnego. Hoyle zasugerował,
że Wszechświat jest nieskończony i wieczny, lecz przyznał także, że Wszechświat się rozszerza. Ponieważ Wszechświat, który ekspandował nieskończoną ilość czasu, stałby się nieskończenie rozrzedzony – nawet gdyby
na początku zawierał nieskończoną ilość materii Hoyle musiał wyjaśnić, dlaczego obecny Wszechświat jest względnie gęsty. Ów wybitny naukowiec sugerował, że materia nieustannie powstaje w przestrzeni kosmicznej w tempie
około jednego atomu wodoru na milę sześcienną przestrzeni w ciągu roku.
Należy w tym miejscu podkreślić, że Hoyle miał na myśli stworzenie wodoru
z niczego i bez przyczyny. Materia po prostu pojawiała się w odpowiednim
czasie. Biorąc pod uwagę to, że Hoyle nie miał żadnego świadectwa obserwacyjnego na poparcie swojej teorii, można zapytać, dlaczego ją zaproponował?
Okazuje się, że – podobnie jak Eddington – Hoyle uważał, iż teoria Wielkiego
Wybuchu wyraźnie sugeruje przyczynę nadnaturalną i uznał tę perspektywę
za odpychającą.
Zaproponowana przez Hoyle’a teoria stanu stacjonarnego zawsze miała kłopoty z wyjaśnieniem wielu świadectw obserwacyjnych astronomii. W latach
60-tych XX wieku astronomowie Penzias i Wilson skrócili cierpienia tej teorii
za pomocą obserwacji promieniowania tła kosmicznego. Zaobserwowali
oni, że mikrofale bombardują Ziemię z każdego kierunku ze zdumiewającą
jednorodnością i nasileniem. Takie promieniowanie było przewidziane jako
pośredni skutek Wielkiego Wybuchu. Zaobserwowanie promieniowania tła
kosmicznego uznano – i nadal się uznaje – za ukoronowanie sukcesu teorii
Wielkiego Wybuchu.
Nie można zaprzeczyć, że teoria Wielkiego Wybuchu stanowi niezwykle
owocny fizyczny model Wszechświata i – nawet pomimo ważnych pytań
pozostawionych bez odpowiedzi (jak to nieuchronnie bywa w naukach
podstawowych) – że ów model uzasadniono danymi obserwacyjnymi. Tacy
naukowcy jak Einstein, Eddington czy Hoyle uciekali się do fałszu i krętactwa
w usiłowaniu przeciwstawienia się teorii naukowej, która w sposób naturalny
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wypłynęła z danych, ponieważ sądzili, że musieliby zaakceptować niechciane
wnioski filozoficzne i teologiczne. Wcale jednak nie musieliby tego robić, mieli
inne wyjście.
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Bez ogranicze

Sukces modelu Wielkiego Wybuchu nie miał nic wspólnego z religijnymi skojarzeniami. Wydaje się on zgodny z judeochrześcijańskim dogmatem początku
Wszechświata, ale raczej nie da się go uzgodnić z innymi religiami, których
wyznawcy wierzą w wieczność Wszechświata. Teoria ta jednak ma uzasadnienie w danych obserwacyjnych – ekspansji Wszechświata – nie zaś w świętych tekstach lub doświadczeniach mistycznych jakiegoś świętego. Ów model
powstał bezpośrednio na podstawie świadectw obserwacyjnych, nie dostosowano go do prokrustowego łoża dogmatu religijnego.
Należy jednak zauważyć, że choć teoria Wielkiego Wybuchu sprzyja religijnemu punktowi widzenia, niekoniecznie prowadzi do tego przekonania.
Logika nie zmusza nikogo do wyciągnięcia jakiegokolwiek konkretnego
wniosku o przyczynie nadprzyrodzonej wyłącznie na podstawie obserwacji
i teorii naukowych. Widać to początkowo w próbach zaproponowania przez
Einsteina i Hoyle’a alternatywnych modeli, które byłyby zgodne z danymi
obserwacyjnymi i unikały niechcianej idei początku Wszechświata. Gdy
zdyskredytowano ostatecznie teorię stanu stacjonarnego, pojawiły się inne
teorie, które miały wyeliminować filozoficzną zmorę absolutnego początku.
Najpopularniejszą opcją była idea cyklicznego Wszechświata, zgodnie z którą
rozpoczęta w momencie Wielkiego Wybuchu ekspansja w końcu zwolni i –
za sprawą siły grawitacji – cała materia ponownie zapadnie się w „Wielkim
Krachu”. Potem być może nastąpi inny Wielki Wybuch, a niemające końca
powtórzenia tego cyklu odtworzą przyrodę, która jest nieskończona w czasie.
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Co ciekawe (choć nieistotne dla nauki), pojęcie cyklicznego Wszechświata
jest zgodne z wieloma religiami, łącznie z religiami wyznawanymi przez starożytnych Egipcjan, Azteków i Indian.
Wygląda na to, że idea cyklicznego Wszechświata jest we współczesnej
fizyce w niełasce. Zaobserwowano, że nie ma wystarczającej ilości materii,
by spowodować przyszły kolaps grawitacyjny – a obliczenia pokazały, że nawet
gdyby istniała odpowiednia ilość materii, następujące po sobie cykle stawałyby
się coraz dłuższe, mając finał w niekurczącym się Wszechświecie. Ale nawet
pomimo odrzucenia tej możliwości dostępne są inne idee, mające na celu
wyciągnięcie żądła z teorii Wielkiego Wybuchu. W miarę niedawna propozycja głosi, że rzeczywisty Wszechświat jest zdecydowanie większy niż ten,
który obserwujemy, i że widoczna jego część jest zaledwie „bąblem” w nieskończonym Wszechświecie. Fizyk Stephen Hawking zasugerował natomiast,
że chociaż Wszechświat jest skończony, nie musiał mieć początku, gdyby
w jego równaniach matematycznych faktycznie istniało coś, co nazwał on
„czasem urojonym”. Inna idea głosi, że istnieje nieskończenie wiele wszechświatów, a ten Wszechświat, w którym żyjemy, ma takie właśnie cechy, które
są wymagane do istnienia życia. Ideę tę spopularyzowano pod nazwą „zasady
antropicznej”.
W gruncie rzeczy teoria ta stwierdza, że istnieje bardzo wiele (lub nieskończenie wiele) wszechświatów, w których obowiązują odmienne prawa fizyki,
i że te posiadające warunki odpowiednie dla życia istotnie wytworzą życie,
włączając w to być może świadomych obserwatorów. Możliwe więc, że istnieją gdzieś miliony jałowych wszechświatów, my żyjemy w milion pierwszym
wszechświecie, gdyż charakteryzuje się on własnościami fizycznymi przyjaznymi dla życia.
Większość ludzi uważa zasadę antropiczną za niepoważną, prawdopodobnie dlatego, że nie za bardzo wiedzą, gdzie ulokować te wszystkie
wszechświaty. Jednakże komuś, kto nadal nie chce odwoływać się do przyczyny nadprzyrodzonej, dostępne są inne idee. W fizyce kwantowej uważa
się, że mikroskopijne byty zwane „cząstkami wirtualnymi” mogą powstawać,
czerpiąc energię z otoczenia (mylnie nazywanego „próżnią”, gdyż fizycy przez
to słowo nie mają na myśli „niczego”).
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Francis Crick jest także przekonany, że życie na Ziemi mogło powstać,
kiedy kosmici z innej planety wysłali statek kosmiczny, na którego pokładzie
znajdowały się zarodniki życia, które zostały rozsiane na Ziemi. Nie jest to myśl
bezzasadna. Crick wysunął ją pierwotnie wraz z chemikiem Leslie Orgelem
w roku 1973 w artykule pt. „Directed Panspermia” [Kierowana panspermia],
opublikowanym w profesjonalnym czasopiśmie naukowym o nazwie Icarus.
Dziesięć lat później Crick napisał książkę Life Itself [Samo życie], w której
powtórzył swoją teorię. W wywiadzie z 1992 roku, udzielonym Scientific
American w dniu publikacji swojej najnowszej książki, ponownie potwierdził,
że ta teoria jest sensowna.
Najważniejszym powodem, dla którego Crick podtrzymuje ten nieortodoksyjny pogląd, jest to, że uważa on, iż samoistne powstanie życia jest praktycznie
niemożliwe – poszukuje on jednak wyjaśnienia naturalistycznego. Dla naszych
obecnych celów interesującą częścią pomysłu Cricka jest rola kosmitów, którzy
– jak spekulował Crick – wysłali kosmiczne bakterie na Ziemię. Na takiej
samej podstawie empirycznej mógł on równie dobrze stwierdzić, że kosmici
zaprojektowali nieredukowalnie złożone systemy biochemiczne życia, które
tutaj przysłali, a także układy nieredukowalnie złożone, które następnie się
rozwinęły. Jedyną różnicą byłoby wprowadzenie postulatu, że kosmici skonstruowali życie, podczas gdy Crick spekulował, że tylko je na Ziemię wysłali.
Nie stanowi wielkiej różnicy twierdzenie, że jeśli jakaś cywilizacja jest zdolna
do wysłania statku kosmicznego na inną planetę, to prawdopodobnie również jest zdolna zaprojektować życie – zwłaszcza, że owej cywilizacji nigdy
nie zaobserwowano. Można wykazać, że projektowanie życia niekoniecznie
wymaga nadprzyrodzonych umiejętności, wymaga to raczej dużej inteligencji.
Jeżeli student w ziemskim laboratorium potrafi współcześnie zaprojektować i stworzyć sztuczne białko, które potrafi wiązać tlen, to nie ma żadnej
logicznej przeszkody, by sądzić, że jakaś zaawansowana cywilizacja z innego
świata może od zera zaprojektować sztuczną komórkę.
Scenariusz ten nadal nie rozwiązuje kwestii, kto zaprojektował projektanta – jak pierwotnie powstało życie? Czy naturalista filozoficzny jest
tu w potrzasku? I tym razem – nie. Na pytanie o zaprojektowanie projektanta
można odpowiedzieć na kilka sposobów. Można je odeprzeć poprzez odwo28
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łanie się do niestwierdzonych bytów: możliwe, że pierwotne życie zupełnie
różni się od naszego, składając się z fluktuujących pól elektrycznych lub gazów;
być może do funkcjonowania nie wymaga ono struktur nieredukowalnie złożonych. Inną możliwością jest poważna hipoteza podróżowania w czasie, którą
w ostatnich latach zaproponowali zawodowi fizycy. W marcowym numerze
z 1994 roku Scientific American poinformował czytelników, że:
Daleka od bycia logicznym absurdem […] teoretyczna możliwość odbycia
takiej wycieczki do swojego przyszłego życia jest nieuchronną konsekwencją
fundamentalnych zasad fizyki.
Możliwe zatem, że biochemicy w przyszłości wyślą z powrotem na młodą
Ziemię komórki, które będą zawierać informację dla obserwowanych współcześnie struktur nieredukowalnie złożonych. Zgodnie z tym scenariuszem
ludzie mogą być swoimi własnymi kosmitami, własną zaawansowaną cywilizacją. Oczywiście, hipoteza podróżowania w czasie prowadzi do oczywistych
paradoksów (czegoś w rodzaju wnuków zabijających swoich dziadków, zanim
narodziło się ich potomstwo), ale przynajmniej niektórzy fizycy są gotowi
ją zaakceptować. Większość ludzi, jak ja, uzna takie scenariusze za niezadowalające, ale są one dostępne dla tych, którzy chcą uniknąć niepożądanych
skojarzeń teologicznych.
W Ślepym zegarmistrzu Richard Dawkins mówi swoim czytelnikom,
że nawet gdyby posąg Najświętszej Maryi Panny pomachał do nich, nie
powinni wyciągać wniosku, że byli świadkami cudu. Możliwe, że wszystkie
atomy ręki posągu poruszyły się w tym samym kierunku jednocześnie – to zdarzenie na pewno mało prawdopodobne, ale możliwe. Większość ludzi, którzy
widzieli ożywiony posąg powiedziałoby Dawkinsowi, że są rzeczy na niebie
i Ziemi, o których się filozofom nie śniło, ale nie potrafiliby sprawić, by Dawkins wstąpił do kościoła anglikańskiego.
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Nie powinni nawet próbować. W istocie oddzielenie sfer nauki od filozofii
i religii jest takie, jak być powinno. Wszyscy mają dostęp do danych zmysłowych i – w dużej mierze – mogą zgadzać się z innymi ludźmi w kwestii tego,
o czym te dane świadczą. Ludzie mający zupełnie odmienne ciągoty filozoficzne i teologiczne mogą też w dużym stopniu zgadzać się z teoriami naukowymi, takimi jak teoria grawitacji, płyt tektonicznych czy ewolucji, które te
dane porządkują (nawet jeśli owe teorie są ostatecznie nieprawdziwe). Jednakże leżące u podstaw rzeczywistości fundamentalne zasady filozoficzne, jak
również zasady teologiczne – lub brak zasad – które można wywieść z filozofii
i z doświadczenia historycznego, są zasadniczo wybierane przez jednostkę.
Ludzie muszą mieć swobodę poszukiwania dobra, prawdy i piękna.
Odmowa przyznania innym dużej swobody do obrony swoich przekonań
wielokrotnie doprowadziła do nieszczęść. Nietolerancja nie powstaje wtedy,
gdy uważam, że poznałem prawdę. Ma ona miejsce raczej w momencie, kiedy
uważam, że z tego powodu wszyscy powinni się ze mną zgadzać. Richard Dawkins napisał, że każdy, kto zaprzecza ewolucji jest albo „niedouczony, głupi
albo szalony (lub niegodziwy – choć wolałbym nie brać tego pod uwagę)”.
Od nazywania kogoś niegodziwcem niedaleka jest droga do powzięcia ostrych
środków w celu ukrócenia owej niegodziwości. Redaktor Nature, John
Maddox, napisał w swoim czasopiśmie, że „być może już niedługo praktykowanie religii będzie postrzegane jako antynaukowe”. W swojej niedawno opublikowanej książce pt. Darwin’s Dangerous Idea, filozof Daniel Dennett porównuje wyznawców religijnych – 90 procent populacji ludzkiej – do dzikich
zwierząt, które można zamknąć w klatce. Mówi on ponadto, że nie powinno
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się dopuszczać (przypuszczalnie pod przymusem), aby rodzice przekazywali
swoim dzieciom błędne informacje na temat prawdy o ewolucji, która jest dla
niego tak oczywista. To nie jest recepta na harmonię rodzinną. Próba przekonania kogoś w polemice, to jedno, ale zupełnie czym innym jest sugestia, aby
przymuszać do zmiany poglądów tych, którzy się z tobą nie zgadzają. Trzeba
o tym pamiętać w chwilach, gdy waga świadectwa naukowego radykalnie przechyla szalę na drugą stronę. Richard Dawkins powiedział, że Darwin sprawił,
iż „ateizm jest w pełni satysfakcjonujący intelektualnie”. Upadek teorii Darwina w skali molekularnej może sprawić, że poczuje się on mniej usatysfakcjonowany, ale nikt nie powinien go powstrzymywać od kontynuowania swoich
poszukiwań.
W skład społeczności naukowców wchodzi wielu znakomitych uczonych,
którzy sądzą, że poza naturą istnieje coś jeszcze, a wiele innych znakomitości
uważa, że to nieprawda. Jakie zatem „oficjalne” stanowisko zajmie nauka
wobec tożsamości projektanta? Czy w podręcznikach do biochemii trzeba
będzie wyraźnie stwierdzać, że „Bóg to stworzył” Nie. Nauka po prostu zignoruje kwestię tożsamości projektanta. Historia nauki jest pełna przykładów
podstawowych, lecz trudnych pytań, które odkładano na później. Na przykład
Newton nie podał przyczyny grawitacji, Darwin nie zaproponował żadnego
wyjaśnienia powstania procesu widzenia lub życia, Maxwell nie określił nośnika fal świetlnych, gdy podważono hipotezę eteru, a kosmologowie na ogół
nie wypowiadają się w kwestii, jaka była przyczyna Wielkiego Wybuchu. Chociaż biochemia komórki dostarcza wyraźnego świadectwa projektu, zidentyfikowanie projektanta metodami naukowymi może być nadzwyczaj trudne.
Podobnie Newton mógł z łatwością obserwować zjawisko grawitacji, lecz jej
przyczynę ustalono dopiero całe wieki później. Kiedy dany problem jest zbyt
trudny, by nauka szybko mogła się z nią uporać, zapomina się o nim i bada
problemy łatwiejsze do rozwiązania. Jeżeli w międzyczasie filozofowie i teologowie chcieliby zająć się tą kwestią, to my naukowcy, powinniśmy im życzyć
powodzenia, ale zastrzec sobie prawo powrotu do dyskusji, gdy nauka będzie
miała coś więcej do dodania.
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Niechęć naukowców do przyjęcia wniosku o inteligentnym projekcie, do którego doszli oni dzięki długiej i wytężonej pracy, nie ma uzasadnionej podstawy
Historia potyczek religii z nauką jest godna pożałowania i wywołała wiele
złych emocji. Jednak zadawnione spory nie mogą być podstawą do wydawania sądów naukowych. Argument filozoficzny (wysuwany przez niektórych
teistów) głoszący, że nauka powinna unikać teorii, które kojarzą się z czymś
nadnaturalnym, nakłada sztuczne ograniczenie na naukę. Obawa przed
tym, że wyjaśnienia nadprzyrodzone zdominują naukę, jest bezpodstawna.
Ponadto, przykład teorii Wielkiego Wybuchu pokazuje, że teorie naukowe
niosące skojarzenia z czymś nadprzyrodzonym mogą być całkiem owocne.
Filozoficzne przywiązanie niektórych ludzi do zasady, że nie istnieje nic poza
przyrodą – nie powinno być łączone z teorią wypływającą w sposób naturalny
z obserwowalnych danych naukowych. Prawo tych ludzi do niewyciągania
wniosku o przyczynie nadprzyrodzonej powinno być w pełni przestrzegane,
ale ich awersja nie powinna być czynnikiem rozstrzygającym.
Zbliżając się do zakończenia niniejszej książki, pozostajemy bez żadnej rzeczowej obrony przed tym, co wydaje się wnioskiem dość osobliwym: że życie
zostało zaprojektowane przez jakiś inteligentny czynnik. Jednak w pewnym
sensie w ciągu kilkuset minionych lat do tego właśnie wniosku zmierzał stopniowo cały rozwój nauki. Właściwie aż po koniec średniowiecza ludzie żyli
w naturalnym świecie. Nieruchoma Ziemia stanowiła centrum wszystkich
rzeczy. Słońce, Księżyc i gwiazdy krążyły bez końca, dając światło w dzień
i w nocy. Od czasów starożytnych znano te same rośliny i zwierzęta, królowie
rządzili, dzierżąc boskie prawa. Niespodzianek było niewiele.
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Następnie wysunięto absurdalne twierdzenie, że to Ziemia wykonuje ruch
obrotowy, okrążając jednocześnie Słońce. Nikt nie odczuwał obrotów Ziemi,
nikt ich nie był w stanie zobaczyć. Jednak ona się obracała. Z perspektywy
czasu trudno sobie wyobrazić, jaki gwałt zadali zmysłom Kopernik i Galileusz,
w rzeczywistości stwierdzili oni, że ludzie nie mogą już ufać temu, co widzą
W ciągu kolejnych lat sprawy przybierały coraz gorszy obrót. Wraz z odkryciem skamieniałości stało się jasne, że znane zwierzęta polne i leśne nie zawsze
chodziły po Ziemi. Świat zamieszkiwały niegdyś ogromne, obce stworzenia,
które już wyginęły. Nieco później Darwin wstrząsnął światem, argumentując,
że znana flora i fauna powstała w ciągu długiego, niepojętego dla umysłów
ludzkich czasu z dziwacznych, wymarłych istot żywych. Einstein powiedział
nam, że przestrzeń jest zakrzywiona, a czas – względny. Współczesna fizyka
mówi, że ciała stałe są w większości wypełnione próżnią, że cząstki subatomowe nie mają określonego położenia i że Wszechświat miał początek.
Teraz przyszedł czas na to, aby przemówiła fundamentalna nauka o życiu,
współczesna biochemia. Udowodniono, że spodziewana prostota fundamentu
życia to złudzenie. Okazało się, że w komórce roi się od układów o ogromnej,
nieredukowalnej złożoności. Uświadomienie sobie, że życie zostało zaprojektowane, jest szokiem dla ludzi dwudziestego wieku, którzy przywykli do myśli,
że życie jest skutkiem prostych praw przyrody. Ale w innych wiekach również przeżywano wstrząsy i nie ma powodu sądzić, że powinniśmy ich unikać.
Ludzkość przetrwała, gdy Ziemia przestała być centrum Wszechświata i stało
się nim Słońce; gdy historia życia objęła dawno wymarłe gady; gdy wieczny
Wszechświat okazał się śmiertelny. Zatem przetrwamy również otwarcie
czarnej skrzynki Darwina.
Nasz Wszechświat wygląda tak, jakby był wyraźnie dostrojony do wymagań
stawianych przez życie. Małe zmiany natężenia głównych sił przyrody,
zmiany mas cząstek elementarnych, stopnia turbulencji we Wszechświecie,
prędkości ekspansji we wczesnych stadiach jego rozwoju i wielu innych
wartości uczyniłyby Wszechświat nieprzyjaznym dla istot żywych jakiegokolwiek rodzaju. Wszechświat był zagrożony powtórnym kolapsem w ciągu
ułamka sekundy. Możliwe też było, że jedynym czynnikiem tworzącym go
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staną się czarne dziury lub materia zbyt rozproszona, by mogła uformować
gwiazdy i płanety. Mogło się również stać tak, że Wszechświat złożony byłby
jedynie z promieni świetlnych.
W wykładzie 7 ‘Modes of Thought’ (1938) A. N. Whitehead atakuje hume’owsko
– newtonowski obraz natury jako „samowystarczalny, nieposiadający żadnego
znaczenia zespół faktów”. Cóż za bałamutną wizję newtonowskiego myślenia
stwarza ten cytat! To przecież General Scholium do ‘Principiów’ Newtona
mówi, że „najpiękniejszy system Słońca, planet i komet może wynikać jedynie
z zamiaru i pozostawać pod kontrolą inteligentnej i wszechmocnej Istoty”;
że Bóg umieścił gwiazdy „w olbrzymich odległościach jedną od drugiej”,
aby kosmos uniknął kolapsu, że „ślepa metafizyczna konieczność” nie może
wyprodukować „takiej różnorodności naturalnych obiektów, które my znajdujemy dopasowane do różnych czasów i miejsc”. Czyż jest możliwe, żeby Whitehead to wszystko ignorował?
Być może w rzeczywistości Whitehead miał na myśli tych „newtonistów”,
którzy zawsze kierują się następującymi słowami z General Scholium: „Nie
przyjmuję żadnych hipotez… Wystarczy, że grawitacja rzeczywiście istnieje
i działa zgodnie z prawami, które wyjaśniliśmy”. Tacy ludzie nie zwracają uwagi
na fragmenty listów Newtona do Bentleya sąsiadujące z tymi sentencjami
i na Queries, które dodał on do Optyki i które pełne są teistycznych hipotez.
(Są tam: hipoteza Boskiego planu, że „ten Porządek i Piękno, które widzimy
w świecie” jest odbierane takim organem jak oko; hipoteza, że „zwykłe Prawa
Przyrody” nigdy by nie spowodowały, aby świat „powstał z Chaosu”; hipoteza,
że przyczyną tego, iż „materia powinna podzielić się na dwa rodzaje” i tego,
że „jej część, która ma tworzyć ciało świecące, powinna opaść na jedną masę
i stworzyć Słońce” może być jedynie „zamierzenie i pomysłowość świadomego Czynnika”). Reputacja Newtona wymaga, aby ta orgia hipotez odeszła
zapomniana w ciszy. Ludzie przypominają sobie Leibniza wyszydzającego
newtonowską ideę, że Bóg może od czasu do czasu „poprawić”, „wyczyścić”,
„zreperować” kosmos, działając impulsami na planety, aby skorygować ich
perturbacje. Ale czyż Laplace nie pokazał, że Układ Słoneczny jest stabilny
niezależnie od tych perturbacji? Czyż Darwin nie usunął wszelkiej potrzeby
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Bożej ręki w świecie? Newton wydaje się szukać Boga w brakach naszej wiedzy
naukowej, w brakach, które my mamy kłopotliwy zwyczaj zapełniać.
Postaram się pokazać, że łączenie przez Newtona nauki z teizmem jest
znakomicie pomyślane. Nie będę go bronił jednak przed Leibnizem i Darwinem, bo uwaga, że Bóg stale interweniuje w funkcjonowanie świata, brzmi
rzeczywiście niefortunnie. (Jak powiedział Leibniz, Bóg wydaje się tu być
sportretowany jako nienadający się do swojej pracy robotnik, często zmuszony poprawiać swoje dzieło. Problem zła – pogodzenia światowych katastrof
z Boską dobrocią – wydaje się być nierozwiązanym, dopóki Bóg nie ma silnych moralnych powodów, aby nie korygować ciągle działania świata). Dziś
można powiedzieć, że zarówno forma praw fizyki, jak również, być może,
rozkład materii we wczesnych stadiach Wielkiego Wybuchu, sugerują Boską
działalność kreatywną. Kiedy zilustrujemy tę tezę faktami nieznanymi Newtonowi, otrzymamy dokładnie to, czego on sobie życzył, mówiąc, że brakuje
mu „wymaganej dokładności doświadczenia” do odpowiedniego rozwinięcia
swojego systemu.
Głównie będę się odwoływał do współczesnych dowodów, często dyskutowanych w związku z tak zwaną zasadą antropiczną. Istnieje wiele sugestii,
że podstawowe cechy obserwowanego kosmosu są uderzająco „delikatnie
dostrojone” w celu wyprodukowania życia, (a) Na ich podstawie bardzo często
wnioskuje się, że istnieje niezliczona liczba „wszechświatów” – częściowo
lub całkowicie odseparowanych systemów, być może o olbrzymich rozmiarach – i że natężenia sił, masy cząstek, prędkości ekspansji itd. zmieniają się
od wszechświata do wszechświata. Prędzej czy później w pewnym miejscu
warunki pozwolą istotom żywym na rozwijanie się. Zasada antropiczna przypomina nam, że oczywiście tylko takie miejsce może być obserwowane przez
istoty żywe. (b) Można jednak zaoferować alternatywną interpretację. Według
niej istnieje tylko jeden Wszechświat, a jeżeli już jest ich wiele, to wszystkie
one są do siebie bardzo podobne. Natężenia sił i masy cząstek są wszędzie takie
same, zgodnie z sugestią zawartą w drugim Rule of Reasoning z ‚Principiów’,
które Newton zilustrował uwagą, że zarówno „światło z ognia naszej kuchenki,
jak i światło ze Słońca” powinny być traktowane jako rządzone tymi samymi
prawami. Zatem wspomniane siły, masy i z pewnością wiele innych czynników
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również, zostały tak dobrane, aby uczynić rozwój życia możliwym. Były one
wybrane przez Myśl lub przez bardziej abstrakcyjną Zasadę Kreatywną, która
ma wystarczające powody, aby nazywać się „Bóg”.
Czy nie będzie to w takiej sytuacji „Bóg Od Wypełniania Dziur” („a God
of the Gaps”)? To może zależeć od sensu, jaki nadamy tym niejasnym słowom.
Wielu naukowców może powiedzieć, że nie są oni zainteresowani tłumaczeniem, dlaczego Wszechświat w ogóle istnieje, dlaczego jego początkowy stan
był taki a taki i dlaczego jest on posłuszny jakimkolwiek prawom fizycznym,
a zajmują się tylko systematyzacją takich lub innych sił przyrody. Decydująca
o tych sprawach Boskość nie wypełnia żadnych dziur w nauce, jeśli się ją tak
rozumie. Wypełniacz dziur, którego nauka odrzuca, to ktoś taki, kogo gniewem
jest piorun lub kto wrzucił pierwszą żywą komórkę do dziewiczego oceanu.
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Niska turbulencja; dopuszczajca ycie prdko
ekspansji

„Ślepa konieczność”, powiedział Newton, nie byłaby nigdy w stanie wyprodukować „cudownej jednolitości” ruchów planet. „Grawitacja może być
przyczyną ruchu planet, ale bez Boskiego zezwolenia nie mogłaby ona spowodować takiego ruchu obiegowego, jaki planety mają obecnie”. Chociaż ten
pogląd w stosunku do planet okazał się błędny, może on być prawidłowy, kiedy
dotyczy ładu Wszechświata jako całości. Cofnijmy się w czasie, śledząc model
ewolucji Wszechświata – pomimo skrupulatnego rozmieszczenia jego części
na skutek ewolucji powstaje chaos. Newton uzasadniał, że jeżeli można się spodziewać chaosu przez śledzenie ewolucji kosmosu wstecz – na przykład przez
nadanie „materii tworzącej Ziemię, planety i gwiazdy” ruchu powodującego jej
„wypływ z nich”, czyli przez próbę odwrócenia procesu, w którym ta materia
połączyła się, tworząc ciała niebieskie – to jest potrzebna Boska moc w celu
ochronienia tegoż kosmosu od chaotycznego rozwoju. Rozumowanie jego
znajduje dziś potwierdzenie. Powszechnie twierdzi się, że powinniśmy się
spodziewać chaotycznego Wielkiego Wybuchu, ponieważ gdy będziemy cofać
przebieg ewolucji przypadkowo wybranego wszechświata powstanie chaos,
a chaos wybuchu może ewoluować w kierunku kosmicznej gładkości tylko
kosztem wyprodukowania znacznie większych niejednorodności w mniejszej
skali – olbrzymiej ilości ciepła lub niezwykle wielu czarnych dziur. (Czarne
dziury są systemami bardzo nieuporządkowanymi, o wyjątkowo wysokiej
entropii.) Wielki Wybuch miał prawdopodobnie swój początek w osobliwości
(region, poza który dotychczasowe historie promieni świetlnych nie mogą
docierać), która jest raczej „poszarpana” niż punktowa.
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W tym miejscu należy położyć nacisk na fakt, że natychmiastowe działanie na odległość jest niemożliwe. Brak natychmiastowego przekazu informacji oznacza, że obszary wychodzące z Wielkiego Wybuchu nic nie wiedziały
o sobie wzajemnie aż do momentu, gdy minęło wystarczająco dużo czasu,
by światło mogło przebyć drogę pomiędzy nimi. Tak więc nie można tych
obszarów porównać do biegaczy posyłających sobie wzajemnie sygnały i podtrzymujących równomierną ekspansję złożonego z nich pierścienia. Powinniśmy się raczej spodziewać, że ich ruchy będą całkowicie nieskoordynowane.
Pojawiające się w momencie kontaktu między tymi obszarami tarcie może
doprowadzić do pewnego rodzaju wielkoskalowej jednorodności; części biegnące najszybciej napotkają najsilniejszy opór, który spowolni ich ruch; można
jednak pokazać, że tarcie doprowadzi do temperatur zbyt wysokich, by mogło
powstać życie lub do Wszechświata czarnych dziur. Jest to problem gładkości
(the Smoothness Problem).
P.C.W. Davies napisał, że wygładzenie przez tarcie nawet drobnej części
wcześniejszej chropowatości „zwiększyłoby pierwotne ciepło biliony razy”
w sposób katastrofalny. I, „jeżeli pierwotny materiał był w ten sposób sprowadzony do stanu uśrednionego, druzgocąco bardziej byłoby prawdopodobne
wyprodukowanie czarnych dziur niż gwiazd”: „przewaga tego scenariusza nad
gwiezdnym kosmosem” sięga „co najmniej jedynki z bilionem bilionów zer”.
R. Penrose podobnie obliczył, że przy braku nowych zasad fizycznych, które
wyjaśniłyby gładki początek, „dokładność celu Kreatora”, kiedy umieszczał on
szpilkę, aby wybrać nasz uporządkowany świat z przestrzeni fizycznie możliwych światów, musiała być „co najmniej rzędu 1 na 1010123”, co jest niewyobrażalnie gigantyczną liczbą. (Jest to 1 z 10123 zerami.)
Problem gładkości ma nadal wielkie znaczenie, nawet gdyby stosunek
liczby fotonów (Newtonowskich cząstek światła) do liczby cząstek materii
został zredukowany przez mechanizmy działające we wczesnych momentach.
Takie mechanizmy bowiem mogłyby działać tylko w bardzo wczesnych chwilach, podczas gdy obszary, które nigdy wcześniej nie oddziaływały ze sobą,
mogą wejść w oddziaływanie po bilionach lat.
Jakiekolwiek by było rozwiązanie tego problemu, musi ono pozwolić
na sprzyjające życiu lokalne odchylenia od gładkości: galaktyki. Pewne
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obszary gazu muszą ulec kondensacji w gwiazdy. Ale jeżeli Wszechświat
jako całość zachowałby się podobnie, kolapsując na samego siebie, spowodować by to mogło szybką katastrofę. Co powstrzymuje gwiazdy od spadku
jednych na drugie? Jak widzieliśmy, Newton odpowiedział, że Bóg umieścił
je na „dużych odległościach”, ale pełniejsza odpowiedź powinna brzmieć,
że nasz kosmos od bardzo wczesnych chwil ekspandował z prędkością bardzo
bliską wartości dzielącej nieskończoną eksplozję od grawitacyjnej implozji.
Drobne wczesne odchylenia od tej prędkości mogłyby do tej chwili niezwykle
wzrosnąć, co podkreślił R.H. Dicke w 1970 roku. Obliczył on, że wzrost prędkości we wczesnych stadiach ekspansji o 0.1 procenta spowodowałby, że dzisiejsza ekspansja byłaby tysiące razy szybsza od obserwowanej. Równie znikome zwolnienie ekspansji doprowadziłoby do kolapsu, gdy kosmos był milion
razy mniejszy niż dzisiaj.
Od tamtych czasów rachunki zostały poprawione i uzupełnione. W roku
1978 Dicke stwierdził, że zmniejszenie prędkości o jedną milionową w jedną
sekundę po Wielkim Wybuchu spowodowałoby kolaps, zanim temperatura
spadłaby poniżej 10000 stopni; przy równie małym zwiększeniu prędkości
„energia kinetyczna ekspansji tak zdominowałaby grawitację, że drobne nieregularności w gęstości nie byłyby w stanie zebrać się w związane systemy, w których mogłyby się uformować gwiazdy”. S.W. Hawking oszacował, że zmniejszenie prędkości o jedną część na milion milionów, kiedy temperatura
wynosiła 1010 stopni „spowodowałoby początek kolapsu Wszechświata, kiedy
temperatura wynosiłaby jeszcze 10000 stopni”. Wyraźnie potrzebne delikatne
dostrojenie (by Wszechświat zaczął ekspandować ze sprzyjającą życiu prędkością) musi być tym dokładniejsze, im dalej cofamy się w czasie, w którym
ma być ono przeprowadzone.
Innym sposobem na zrozumienie roli delikatnego dostrojenia jest rozważenie gęstości panujących we wczesnym kosmosie, które są bezpośrednio związane z prędkościami ekspansji. Gdy prześledzimy zdarzenia wstecz do czasu
Plancka, 10-43sekundy po Wielkim Wybuchu, to gęstość wtedy musi być równa,
z dokładnością do jednej części na 1060, „gęstości krytycznej”, która czyni przestrzeń dokładnie płaską (dokładnie Euklidesową), tym samym umieszczając
ją dokładnie pomiędzy kolapsem a ciągłą ekspansją. Temperatury (mierzone
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w jednostkach energii) musiały wtedy wynosić około 1019 GeV. W późniejszym
stadium, co do którego jesteśmy bardziej pewni, kiedy temperatura wynosiła
1017 GeV, delikatne dostrojenie powinno nadal być dokładne14 do jednej części
na 1055. Problem prędkości ekspansji (The Expansion Speed Problem) może
być zatem postawiony jako problem płaskości (a Flatness Problem). Dlaczego
przestrzeń nie jest bardziej zakrzywiona?
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Inflacja i potrzeba jej dostrojenia

Często dziś przyjmuje się, że problemy gładkości i płaskości mogą zostać rozwiązane przez scenariusz „inflacyjny”. A.H. Guth i inni rozwinęli taki scenariusz, aby wytłumaczyć brak monopoli magnetycznych. Sądzi się, że przy
bardzo wysokich temperaturach cztery główne siły natury – grawitacja, elektromagnetyzm oraz silne i słabe oddziaływania jądrowe – powinny być aspektami
jednej i tej samej siły. Jest również możliwe, że istnieje tylko jeden podstawowy
typ cząstki. Gdy temperatury opadły, ta prostota została zniszczona („łamanie
symetrii”). Siły oddzieliły się od siebie w przejściach fazowych (radykalnych
zmianach stanu). Takiego przejścia fazowego doznaje podlegająca zamarzaniu
woda, która traci swoją całkowitą symetrię obrotową, czyli właściwość wyglądania tak samo we wszystkich kierunkach dla obserwatora w niej zanurzonego
i przyjmuje bardziej ograniczoną symetrię kryształów lodu. U nas przejścia
fazowe mogą zachodzić na różne sposoby. Może być wysoce prawdopodobne,
że w obszarach, które były przyczynowo odseparowane, promienie świetlne
nie miały wystarczająco dużo czasu, aby powiązać przejścia, które mogły tam
zachodzić rzeczywiście inaczej. (Nie jest możliwe, by milion małp pisało ciągle
ten sam ciąg liter). W rezultacie otrzymalibyśmy niezliczone domeny o różnych symetriach i węzły topologiczne w miejscach ich kontaktu. Takie węzły
mogłyby być monopolami magnetycznymi. Byłyby one tak ciężkie i tak liczne,
że Wszechświat skolapsowałby bardzo gwałtowniels. Można by jednak uniknąć
tej katastrofy, gdyby dowolne przejście fazowe tworzące monopole miało
związek z nagłą, szybko przyspieszającą inflacją przestrzeni. Taka inflacja –
jak wzrost hodowli królików, w której każdy królik każdej nowej generacji
daje początek tuzinowi innych – mogłaby wystąpić w początkowych stadiach
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Wszechświata. Mogłaby ona wypchnąć monopole i ściany domen daleko poza
zasięg jakiegokolwiek teleskopu.
Inflacja może nam dać niezwykle płaską przestrzeń: poddany silnej inflacji
balon może mieć bardzo płaską powierzchnię. Również problem gładkości
może znaleźć zasadniczo takie samo wytłumaczenie jak problem prędkości
ekspansji, czyli płaskości. Przy braku inflacji widzialny Wszechświat powstałby
z być może 1083 początkowo odseparowanych obszarów i, gdyby weszły one
w kontakt, doszłoby do olbrzymiej turbulencji. Inflacja może jednak oznaczać,
że horyzont wszystkiego, co obecnie jesteśmy w stanie zobaczyć, leży głęboko
wewnątrz takiego pojedynczego obszaru, którego części tworzą skoordynowaną całość, ponieważ oddziaływały ze sobą przed inflacją.
Wydaje się jednak, że powyższe dwa problemy zostały rozwiązane jedynie
przez wprowadzenie innych. Budowniczowie modeli Wszechświata mają
trudności z zainicjowaniem inflacji, ze zmuszeniem jej do zatrzymania się bez
nadwyżki turbulencji (problem łagodnego ujścia – the Graceful Exit Problem)
i ze spowodowaniem, by dawała ona nieregularności ani zbyt małe ani zbyt
duże, ale w sam raz umożliwiające powstanie galaktyk. Nawet gdyby teoria
wielkiej unifikacji była zgrabnie dobrana tak, aby sprostać powyższym trudnościom – co mogłoby podejrzanie wyglądać jak „delikatne dostrojenie”, które
hipoteza inflacyjna miała ambicje uczynić zbytecznym – nadal bylibyśmy zmuszeni do postulowania olbrzymiej przestrzeni zawierającej rzadkie obszary,
w których występowałaby właściwa inflacja. Jest możliwe, że obszary te muszą
być na przykład wyjątkowo gładkie. W tym przypadku trudno się domagać,
by inflacja uwolniła nas od problemu gładkości.
Zaklasyfikowanie gładkość jako cechy „naturalnej” również nie usuwa
naszych trudności. Wyniknąć może bowiem potrzeba bardzo wyjątkowego
rodzaju inflacji mogącej uczynić Wszechświat wystarczająco grudkowatym
w celu umożliwienia powstania galaktyk. Rzeczywiście, bez tego ryzykuje
się brak wyraźnej termodynamicznej „strzałki czasu”, a bez niej z kolei życie
jakiegokolwiek rodzaju wydaje się być w sposób oczywisty niemożliwe.
Jednym z podejść jest spodziewanie się, że wczesne, bardzo drobne nieregularności, zwyczajne fluktuacje kwantowe, zostały wystarczająco rozdmuchane
przez inflację, aby dostarczyć wymaganej grudkowatości.
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W najpopularniejszych modelach proces inflacyjny jest zasilany przez
odpychanie takiego rodzaju, jaki wprowadził Einstein, gdy nadał niezerową
wartość stałej kosmologicznej. Chociaż w równaniach ogólnej teorii względności pojawia się ona naturalnie, długo była przyjmowana za równą zeru i tym
samym pomijana. Einstein uważał, że użycie przez niego tej stałej było jego
największą pomyłką: zamiast posługiwać się nią w celu utrzymania Wszechświata w obrazie statycznym, powinien on – jak powiedział – przewidzieć
ekspansję kosmiczną. Obecnie miejsce łamigłówki Einsteina, jak utrzymać
statyczny kosmos, zajęła inna: jak kosmos mógł uniknąć natychmiastowego
kolapsu, jako że dzisiejsza fizyka wypełnia przestrzeń polami o tak wielkiej
gęstości energii – w szczególności w postaci kwantowych fluktuacji próżni,
w których cząstki otrzymują krótkotrwałe istnienie, że można się spodziewać,
iż grawitacja bardzo szybko zebrałaby wszystko w sferę mierzącą 1033 cm. Aby
poradzić sobie z tą nową zagadką rozpatruje się dwa składniki stałej kosmologicznej: „lambda gołe” i „lambda kwantowe”, które mają się wzajemnie anulować z dokładnością większą niż jedna część na 10so. Pytanie, jak osiągnąć
ten piękny rezultat, pozostaje bez odpowiedzi. Gdybyśmy nawet byli w stanie
wynaleźć mechanizmy zdolne do wywołania takiego efektu, wydaje się rozsądniejszym potraktować tego rodzaju precyzyjną anulację jako wynik przypadku,
to znaczy czegoś, co mogłoby się zdarzyć gdzieś w odpowiednio gigantycznym
zbiorze lub jako wynik Boskiego wyboru. Ponieważ wydaje się, że anulacja nie
może być podyktowana przez jakiekolwiek prawo fundamentalne, bo aktywność kwantowa próżni obejmuje wiele pól, z których każde wnosi swój wkład
w sposób zależny od temperatury, więc wyniki wydają się determinować masy
mnóstwa cząstek skalarnych. Anulacji nie można również wytłumaczyć jako
rezultatu procesu inflacyjnego, który zaszedł w odpowiedni sposób, ponieważ
byłoby to stawianiem karety przed koniem. Inflacja może wystąpić w sposób
odpowiedni tylko wtedy, gdy anulacja jest właśnie nadzwyczajnie dokładna,
chociaż później może być ona jeszcze dokładniejsza. (Dzisiaj stała kosmologiczna jest równa zeru z dokładnością jednej części na 10120.)
Czy teorie „supersymetryczne” mogłyby usunąć tę trudność? Jeżeli pola
mające przyczynek do lambdy kwantowej mogłyby być traktowane jako silnie
związane („włączone w multiplet”), to zważenie ich w całkiem prosty sposób
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mogłoby doprowadzić do anulacji. Dziś jednak jest to jedynie bardzo pobożne
życzenie. Dodatkowy problem stanowi fakt, że anulacja zbyt dokładna mogłaby
przeszkodzić raczej niż pomóc, gdyż jak było powiedziane wcześniej, niezerowa stała kosmologiczna jest zwykle uważana za potrzebną do sterowania
procesem inflacyjnym.
Zmiana obecnego natężenia grawitacji albo słabej siły jądrowej o czynnik
tak mały, jak jedna część na 10100, mogłaby całkowicie zniszczyć anulację,
nakazując przestrzeni opętańczą ekspansję lub kolaps. Wydaje się, że inflacja
mogła się zakończyć fluktuacjami gęstości zdolnymi wyprodukować galaktyki
tylko wtedy, gdy siła wielkiej unifikacji miałaby stałą sprzężenia (miarę tego,
jak mocno ta siła wpływa na cząstki) rzędu jedynie 10-7, która może być uważana za „nienaturalnie małą”.
Niemniej przy założeniu, że pokierowałaby ona inflacją w odpowiedni
sposób, kosmos mógłby być wystarczająco rozproszony, aby uniknąć kolapsu
przez biliony lat potrzebnych życiu inteligentnemu do rozwoju, jak również
wystarczająco gładki, aby dopuścić do sprzyjających życiu niskich temperatur.
Nie byłoby to żadnym nadzwyczajnym osiągnięciem. J.A. Wheeler podkreślił, że „żaden wszechświat nie może dostarczyć kilku bilionów lat czasu gdy,
zgodnie z ogólną teorią względności, nie rozciąga się na kilka bilionów lat
świetlnych”, a to może być osiągnięte jedynie gdy jego średnia gęstość jest nie
większa od około dziesięciu atomów wodoru na metr sześcienny.
Bardzo rozrzedzonego kosmosu potrzeba również do rozwiązania paradoksu Olbersa: dlaczego niebo w nocy jest ciemne, a nie gorące tak, że mogłoby
nas usmażyć, ponieważ można się spodziewać, że każdy kierunek, w którym
patrzymy, ma swój koniec w jakiejś gwieździe lub cząsteczce pyłu ogrzanej
przez gwiazdę? Wiele książek błędnie odwoływało się do faktu, że Wszechświat ekspanduje, ale to, jak pokazał E.R. Harrison, nie wprowadza żadnej
większej zmiany do problemu. Poprawna odpowiedź brzmi, że materia jest
na tyle rozproszona, iż nawet gdyby została ona w całości zamieniona na promieniowanie, niebo nie stałoby się gorące. Znacznie poważniejsze niebezpieczeństwo pochodzi od niszczycielskich promieni kosmicznych i możemy
jedynie dziękować za to, że ich źródła są rozproszone daleko od nas.
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We wnętrzu każdej galaktyki występują gęstości o wiele większe od dotychczas rozpatrywanych i nie powoduje to katastrofy. Ale nawet wtedy gwiazdy nie
mogą być upakowane o wiele gęściej niż w naszej Galaktyce w celu uniknięcia
częstych zbliżeń, które oznaczałyby zniszczenie ich układów planetarnych
i galaktyki jako całości, bo jej kolaps jest napędzany zawsze, gdy występują
zderzenia. (Jest to jedna z uwag poczynionych przez G.M. Idlisa we wcześniejszej jego wypowiedzi na temat obecnie uważany za zasadę antropiczną). Również gdyby galaktyki grupowały się w sposób zbyt gęsty, ich zderzenia mogłyby
spowodować warunki niesprzyjające życiu.
Trudności związane z przejściem od prostej chemii do czegoś w rodzaju
biochemii DNA mogą być tak duże, że potrzeba 1022 gwiazd z widocznej
części Wszechświata, aby uzyskać zadowalającą szansę na wystąpienie życia
mniej więcej raz. Obecnie era inflacyjna może być scharakteryzowana przez
mechanizmy produkujące materię, które spowodowałyby powstanie tych 1022
gwiazd. Mechanizmy te mogłyby wykorzystać fakt, że energia grawitacyjna,
tak jak wszystkie fizyczne energie wiązania, jest energią ujemną. Może ona
zrównoważyć dodatnią energię olbrzymiej ilości nowo stworzonej materii.
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Gwiazdy, planety i natenia sił (A): siły jdrowe

„Ruch”, jak zauważył Newton, „zawsze podlega rozpadowi”: istnieje potrzeba
jego zachowania przez „działające zasady”, na przykład takie, „przez które
Słońce nie przestaje być gorące”. Szczegóły jednak były wtedy „jeszcze nie
odkryte”.
Czyśmy je dzisiaj odkryli? Obecnie wiemy, że energia nigdy nie może być
całkowicie stracona. Jeśli, zgodnie z przykładem Newtona, zderzają się dwie
masy gliny, stają się one gorętsze. Chociaż ciepło samo w sobie jest energią
w formie „nieuporządkowanej”, „o wysokiej entropii”, to różnice ciepła mogą
wytworzyć uporządkowanie przedmiotów żywych. Pęd świata w kierunku
nieuporządkowania zachodzący z różnymi prędkościami w różnych miejscach
tworzy zawirowania i w ten sposób lokalne uporządkowanie często wzrasta.
Mimo to ciągle pozostaje pytanie, co dało początek różnicom wykorzystywanym w ten sposób, jeśli Wielki Wybuch nie miał żadnego zimnego obszaru,
w który mógłby ekspandować, ponieważ wypełniał całą przestrzeń? Na ratunek
może przyjść entropia grawitacyjna. Co najmniej w dużych skalach wszystko
mogło wystartować z niezwykłym uporządkowaniem grawitacyjnym – to fakt,
w którym współczesny Newton mógłby widzieć rękę Boską. W skalach mikroskopowych natomiast mogło istnieć skrajne nieuporządkowanie, które znosiłoby się po uśrednieniu w skali nieco mniej mikroskopowej (tak jak kolorowy
gaz w stanie wysokiej entropii może wydawać się spokojny dla oglądającego).
Jednak przy braku Boskiego planu może pozostać trudnym do zrozumienia,
dlaczego w coraz to większych skalach Wybuch był raczej grawitacyjnie
gładkim procesem, a nie poszarpanym chaosem dającym początek kosmosowi
czarnych dziur lub temperaturom nieprzerwanie prażącym wszystko przez
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biliony lat. Jeżeli jednak przez dokładne umieszczenie boskiej szpilki (2.3) lub
w jakikolwiek inny sposób może zostać osiągnięta wielkoskalowa grawitacyjna
gładkość, to może ona dać początek gwiazdom, które generują ciepło w sposób
stacjonarny. Jest tak dlatego, że gdy entropia termodynamiczna wzrasta przez
dyssypację, kiedy gaz ekspanduje, to entropia grawitacyjna wzrasta przez koncentrację, gdy duża masa gazu opada na samą siebie, tworząc gwiazdę.
Newton był w błędzie, spodziewając się, że materia mogłaby potrzebować
„rozdzielenia na dwa rodzaje”, z których jeden tworzy planety, a drugi Słońce
lub słońca. (Nasze Słońce składa się głównie z wodoru, ale tak samo jest
w przypadku Jowisza.) Miał on jednak rację, widząc w olbrzymim rozmiarze
Słońca klucz do jego długotrwałej aktywności. Miał również rację w swojej
dziwacznej spekulacji (jego przekonanie, że Stwórca mógł ustalić w sposób
absolutny jakiekolwiek prawa fizyczne, musiało mu pomóc w jej zaakceptowaniu) o „zamianie ciał w światło”, o której obecnie wiemy, że jest źródłem
energii słonecznej.
Można zauważyć, że słońca i planety zależą od bardzo wielu innych
rodzajów delikatnego dostrojenia, których Newton nie mógł się domyślać. Na początek Wielki Wybuch musiał dostarczyć atomów przydatnych
do wykorzystania w reakcjach fuzji zachodzących w gwiazdach, a nie takich,
które już podległy fuzji. Dwa fakty mają tu zasadnicze znaczenie: duża prędkość ekspansji w momencie formowania się atomów – atomy zostały odrzucone od siebie zanim mogły wejść w fuzję – i ekstremalna słabość słabego
oddziaływania jądrowego. Oddziaływanie słabe kontroluje fuzję protonowo-protonową, reakcję 1018 razy wolniejszą od reakcji wykorzystujących inną siłę
jądrową – oddziaływanie silne. Gdyby tak nie było, „zasadniczo cała materia
we Wszechświecie spaliłaby się na hel, zanim zaczęłyby się kondensować
pierwsze galaktyki” tak, że nie byłoby ani wody, ani długo żyjących stabilnych
gwiazd, które spalają wodór. (Gwiazdy spalające hel pozostają stabilne przez
czas stanowczo za krótki na ewolucję istot żywych takich, jakie znamy.)
Ponadto słabość oddziaływania słabego pozwala naszemu Słońcu „spalać
swój wodór spokojnie przez biliony lat, a nie wybuchnąć jak bomba”.
Gdyby oddziaływanie słabe było znacząco silniejsze, to spalanie jądrowe
w Wielkim Wybuchu musiałoby przejść poza stadium helu i przemierzyć całą
47

CZĘŚĆ I. FIZYKA WSPÓŁCZESNA Z LOTU PTAKA

drogę aż do żelaza. W tej sytuacji napędzane przez fuzję gwiazdy nie mogłyby
istnieć.
Zauważmy jednak, że oddziaływanie słabe nie mogłoby być też znacznie
słabsze, bo wtedy ponownie otrzymalibyśmy Wszechświat składający się
wyłącznie z helu. (Mamy zatem dwa zagrożenia istnienia wodoru: jedno ustanawiające górną, a drugie dolną granicę na wartości oddziaływania słabego
tak, żeby pasowały one do życia w znanej nam formie.) We wczesnym Wszechświecie neutrony występowały prawie tak samo często jak protony, ponieważ
wszystko było na tyle gorące, że większa masa neutronów, która zazwyczaj
utrudnia ich wytworzenie, grała tym razem małą rolę. Oddziaływanie słabe
może jednak spowodować rozpad neutronów na protony. Oddziaływanie
to było wystarczająco silne, aby w czasie, gdy formowały się pierwsze atomy,
wystąpiła wystarczająca nadwyżka protonów prowadząca z grubsza do utworzenia 70 procent wodoru. Bez nadwyżki protonowej powstałby jedynie hel.
Ponadto osłabienie oddziaływania słabego zniszczyłoby cykle protonowo-protonowy (p-p) i węglowo-azotowo-tlenowy (CNO), które powodują,
że gwiazdy są źródłami ciepła, światła i ciężkich pierwiastków (wszystkich
cięższych od helu) potrzebnych do życia.
Jak to się stało, że te ciężkie pierwiastki znalazły się poza gwiazdami
i uformowały planety i twory ożywione? W wyjaśnieniu pomocne okazuje się
oddziaływanie słabe. Kiedy gwiazdy wybuchają jako supernowe typu II, tracą
swoje warstwy zewnętrzne bogate w pierwiastki ciężkie. (Również pierwiastki
cięższe od żelaza, grające ważną rolę w ziemskich organizmach, mogą powstać
jedynie w syntezie zachodzącej przy wybuchach supernowych.) Warstwy te
są wypychane przez neutrina, które oddziaływują z nimi jedynie za pośrednictwem oddziaływania słabego. Skrajna słabość tego oddziaływania, która
pozwala przejść neutrinom przez naszą planetę znacznie łatwiej niż pociskowi
przez powietrze, pozwala im również uciec z zapadającego się jądra supernowej. Nadal jednak oddziaływanie to jest wystarczająco silne, aby odrzucić
w przestrzeń atomy z warstwy zewnętrznej potrzebne do utworzenia astronomów! Jest ono również wystarczająco silne, aby połączyć elektrony z protonami podczas kolapsu jądra i w ten sposób umożliwić kontynuowanie tegoż
kolapsu. W rezultacie otrzymujemy implozję, której gwałtowność – jądro
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kurczy się tysiące razy w ciągu sekundy – powoduje z kolei gigantyczną eksplozję.
Często przyjmuje się, że powstanie naszego układu słonecznego, a przypuszczalnie również wielu lub wszystkich innych takich układów gwiazd
i planet, było zainicjowane przez pobliski wybuch supernowej. Meteoryty
zawierają izotop tlenu, który daje się wytworzyć jedynie w takim wybuchu.
Chociaż obliczenia są skomplikowane, wydaje się być pewnym, że osłabienie
oddziaływania słabego o czynnik dziesięć mogłoby doprowadzić do Wszechświata składającego się głównie z helu, w którym tworzące życie wybuchy nie
mogłyby wystąpić.
Również silne oddziaływanie jądrowe nie może być ani za silne, ani
za słabe, aby gwiazdy mogły działać w sposób sprzyjający życiu. „Wzrost tak
mały jak jedynie o 2 procent” w jego natężeniu „mógłby zablokować tworzenie
się protonów z kwarków”, uniemożliwiając nawet istnienie atomu wodoru, nie
mówiąc już o innych atomach. Gdyby tak się nie stało, to równie mały wzrost
mógłby spowodować kolejną katastrofę przez związanie protonów w diprotony: wszystek wodór zamieniłby się w hel we wczesnym Wybuchu i spalanie
w gwiazdach zachodziłoby przez oddziaływanie silne, które jak zauważono
powyżej, jest reakcją 1018 razy szybszą od oddziaływania słabego, sprawującego kontrolę nad naszym Słońcem. Nieco delikatniejszy wzrost, powiedzmy
o 1 procent, mógłby tak zmienić jądrowe poziomy rezonansowe, że prawie
wszystek węgiel spaliłby się na tlen. Nieco większy wzrost, o około 10 procent,
mógłby ponadto zniszczyć gwiazdową syntezę węgla, tym razem tak zmieniając poziomy rezonansowe, że proces spalania nie wyszedłby daleko poza
hel, poprzednik węgla. Gdyby mimo to udało się dojść dalej, to otrzymalibyśmy „jądra o prawie nieograniczonych rozmiarach”, a nawet małe ciała stające się „mini-gwiazdami neutronowymi”. Wszystko to jest prawdą pomimo
bardzo krótkiego zasięgu oddziaływania silnego. Gdyby oddziaływanie to było
długozasięgowe, Wszechświat zostałby „ściągnięty do pojedynczej kropli”.
Równie destrukcyjne mogłoby być lekkie osłabienie oddziaływania silnego. Deuteron, podstawowa dla gwiezdnej nukleosyntezy kombinacja neutronu i protonu, jest zaledwie lekko związany: osłabienie oddziaływania silnego „jedynie o około pięć procent” nie pozwoliłoby na to wiązanie, prowadząc
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do Wszechświata składającego się tylko z wodoru. Nawet osłabienie o 1 procent mogłoby zniszczyć „szczególny rezonans w jądrze węgla, który pozwala
węglowi powstać z 4He i 8Be pomimo niestabilności tego ostatniego. (aBe jest
wystarczająco stabilny, aby mieć czas życia „anomalnie długi”, co sugeruje delikatne dostrojenie.) „Osłabienie o 50% mogłoby przeciwnie wpłynąć na stabilność wszystkich pierwiastków zasadniczych dla żywych organizmów”: jakikolwiek węgiel na przykład, który w jakiś sposób by powstał, byłby szybko
rozszczepiony.
I.L. Rozental szacuje, że oddziaływanie silne musiało mieścić się w przedziale od 0.8 do 1.2 swojej obecnej wartości, aby mógł powstać deuter
i wszystkie pierwiastki o masie atomowej większej niż cztery.
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Gwiazdy, planety i natenia sił (B):
elektromagnetyzm i grawitacja

Siły jądrowe nie były znane Newtonowi. A jak się ma sprawa z siłami, z którymi był on bardziej obeznany: z elektromagnetyzmem (którego oczywiście
nie traktował jako pojedynczej siły) i z grawitacją?
Okazuje się, że również elektromagnetyzm musi zawierać się w ciasnych
granicach, jeżeli gwiazdy mają sprzyjać życiu takiemu, jakie znamy. Z jednej
strony natężenie oddziaływania silnego w porównaniu z elektromagnetyzmem
(jest ono kilkaset razy silniejsze) stanowi zasadniczy problem w czynionych
powyżej uwagach o syntezie węglowej i o tym, że deuter jest szczęśliwie ledwo
związany, gdy diproton jest równie szczęśliwie ledwo niezwiązany. Ponadto
elektromagnetyczne odpychanie między protonami nie dopuszcza w większości zderzeń do protonowo--protonowej fuzji, dzięki czemu gwiazdy mogą
palić się tak powoli: w każdej sekundzie nasze Słońce generuje tysiące razy
mniej energii w przeliczeniu na gram niż ciało ludzkie. Natężenie elektromagnetyzmu w porównaniu z siłą grawitacji odgrywa tutaj kluczową rolę.
Przyjrzyjmy się dalszym szczegółom.
Po pierwsze, temperatura powierzchni gwiazdy musi być odpowiednio
dopasowana do energii wiązania reakcji chemicznych, z których korzystają
organizmy: temperatura ta musi być wystarczająco wysoka, aby sprzyjać tworzeniu się nowych związków chemicznych, jak to jest w fotosyntezie, ale również wystarczająco niska, aby ograniczyć destrukcję, jaka powstaje w wyniku
działania światła nadfioletowego. (Nie można skompensować zmian temperatury gwiazdy przez umieszczenie zasiedlonej przez życie planety bliżej
lub dalej. Zasadniczą rolę odgrywa tu twórcza lub destruktywna siła poje51
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dynczych, „skwantowanych” pakietów energii; dla porównania można przywołać przykład z ciemni fotograficznej, gdy żadna ilość światła czerwonego
nie ma wpływu na film, ponieważ każdy pojedynczy foton posiada zbyt małą
energię. Ta energia nie zmienia się z odległością.) W.H. Press i A.P. Lichtman
pokazują, że wymagana jest tu interesująco delikatna równowaga między elektromagnetyzmem a grawitacją.
Jak w przypadku innych rodzajów równowagi, tak i w tym przypadku włączają się również dalsze czynniki: nie bez znaczenia pozostają masy protonu
i elektronu. Nawet gdyby elektromagnetyzm i grawitacja opierały się na różnych relacjach, to jeśliby w dowolny sposób zmieniać masy tych cząstek, wyobrażalna byłaby możliwość utrzymania delikatnej równowagi. Tutaj jednak
wyobraźnia może nas wyprowadzić w pole. Zabezpieczanie się przed jakąkolwiek katastrofą przez manipulowanie takimi czy innymi czynnikami może
jedynie doprowadzić do nowej katastrofy, ponieważ każdy czynnik wchodzi
w bardzo wiele istotnych relacji. Nawet jeśli teoretycznie można uniknąć katastrofy, rzeczywiste jej uniknięcie – zrównoważenie zmian jednego czynnika
przez odpowiednie zmiany gdzie indziej – może samo w sobie być bardzo
przemawiającym do wyobraźni przykładem delikatnego dostrojenia.
B. Carter zwraca z kolei uwagę na to, jak gwałtownie spadłaby jasność naszego Słońca, gdyby elektromagnetyzm był silniejszy. Temperatury powierzchni Słońca bliskie są temperaturom jonizacji, która znacząco
zwiększa nieprzeźroczystość. Jeśli elektromagnetyzm byłby bardzo nieznacznie silniejszy (we wzorze Cartera jego natężenie występuje w dwunastej
potędze) to wszystkie gwiazdy ciągu głównego byłyby czerwone: nie mogłyby
one wybuchnąć jako supernowe potrzebne do rozproszenia ciężkich pierwiastków, a ciepło traciłyby głównie przez konwekcję i dzięki temu byłyby
niesprzyjająco życiu zimne. Planeta wystarczająco bliska, by uzyskać odpowiednie ciepło, prawdopodobnie zostałaby zmieciona przez olbrzymie rozbłyski podobne do pojawiających się czasami u czerwonych karłów w naszym
obecnym Wszechświecie. Podlegałaby ona również siłom pływowym redukującym jej obrót aż do chwili, gdy byłaby ona zwrócona ciągle jedną i tą samą
stroną do swojej gwiazdy, a znajdujące się na niej ciecze i gazy, skupiłyby się
po jej przeciwnej stronie i tam zamarzły.
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Gdyby dla odmiany elektromagnetyzm był bardzo nieznacznie słabszy,
wszystkie gwiazdy ciągu głównego byłyby niebieskie: bardzo gorące, promieniste i krótko żyjące. Nawet w obecnych warunkach gwiazdy o masach równych około 1.2 masy Słońca palą się prawdopodobnie zbyt krótko, aby podtrzymać ewolucję inteligencji na swoich planetachsl, jeżeli takowe posiadają,
a gorące niebieskie olbrzymy pozostają stabilne jedynie przez parę milionów
lat.
Według Daviesa Carter pokazał, że zmiany albo w elektromagnetyzmie,
albo w grawitacji „tylko o jedną część na 1040 mogłyby spowodować katastrofę
wśród gwiazd takich jak Słońce”.
Ponadto Rozental zauważa, że wszystkie kwarki – a stąd wszystkie protony,
niezbędne zarówno dla gwiazd, jak i dla pojedynczych atomów – mogłyby być
zamienione w leptony przez superciężkie bozony, których masa jest związana
z siłą elektromagnetyczną, jeśliby tę siłę wzmocnić jedynie o czynnik 1.6. Jeżeli
ten argument by upadł, to trzykrotny wzrost ładunku elektrycznego kwarków
spowodowałby, że protony odpychałyby się wzaje- mnie wystarczająco mocno,
aby zapobiec istnieniu, w gwiazdach lub gdziekolwiek indziej, jąder z masami
atomowymi większymi niż trzy. Przy dziesięciokrotnym wzroście nie mogłyby
istnieć stabilne atomy. Protony wciągnęłyby elektrony do wnętrza jądra.
Uwagi o tym, jak osłabienie silnego oddziaływania jądrowego może
wpłynąć na przykład na protony – mogłyby one przestać być zmuszone
do łączenia się w jądra atomowe tak, że wodór byłby jedynym pierwiastkiem
– mogą być przeformułowane jako argumenty na katastrofalność sytuacji,
w której elektromagnetyzm stałby się nieco silniejszy.
Podobne uwagi można poczynić na temat grawitacji.
Na niektóre z nich możemy spojrzeć jako na odmienne potraktowanie
stwierdzeń Cartera i innych, że elektromagnetyzm musi być odpowiednio silny
w stosunku do grawitacji albo uwag, że itabe oddziaływanie jądrowe musi być
bardzo nikłe, aby z Wybuchu powstał jakikolwiek wodór.
Niektóre uwagi ponadto mogą być innym podejściem do probłemu,
że prędkość ekspansji kosmicznej musi być dokładnie taka, jaka jest, aby mogły
powstać galaktyki. Tak więc, aby kosmos mógł podlegać inflacji, potrzebne
może być odpowiednie natężenie siły grawitacji. Możliwe jest również,
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że inflacja jest fałszywą hipotezą i prędkość musiała pozostawać delikatnie
dostrojona od samego początku przez niezwykle dokładne dostrojenie stałej
grawitacyjnej. Ponadto grawitacja musi być skrajnie słaba, aby Wszechświat
uniknął kolapsu w bardzo krótkim czasie.
Jednakże inne kwestie są co najmniej po części nowe.
Oto przykłady:
(f) Jedną z przyczyn, dla których gwiazdy żyją tak długo, są ich olbrzymie
rozmiary (oprócz zapewnienia mnóstwa materiału do spalania, duże średnice gwiazd spalanie to spowalniają, gdyż podróż światła do powierzchni
gwiazdy zabiera średnio miliony lat) i lekkie sprężenie przez grawitację.
Mimo zmian proporcji w zależności od tego, czy rozważamy oddziaływania elektronowo-elektronowe czy protonowo-protonowe, z grubsza
możemy powiedzeć, że grawitacja jest zadziwiająco słaba, 1039 razy słabsza
od elektromagnetyzmu. Gdyby była ona wyraźnie silniejsza niż jest
obecnie, gwiazdy powstałyby z niniejszych ilości gazu, i/lub paliłyby się
bardziej gwałtownie (E. Teller w 1948 roku obliczył, że promieniowanie
gwiazdy wzrosłoby jak siódma potęga stałej grawitacyjnej, a Dicke w 1957
roku powiązał to z tezą, jak zmiany zbliżające nieco grawitację w sile
do elektromagnetyzmu mogłyby spowodować, że dawno temu „wszystkie
gwiazdy stałyby się zimne. To wykluczyłoby istnienie człowieka”), i/lub
skolapsowałyby one znacznie łatwiej, tworząc białe karły, gwiazdy neutronowe lub czarne dziury. Jeśli byłaby ona milion razy silniejsza – co nadal
by ją pozostawiało 1033 razy słabszą od elektromagetyzmu, a nam ciągle
brakuje jakiejkolwiek dobrze rozwiniętej teorii mówiącej, że powinna ona
pozostawać właśnie taka słaba – to gwiazdy okazałyby się milion razy
mniej masywne i paliłyby się milion razy szybciej. Nawet po dziesięciokrotnym wzmocnieniu grawitacji gwiazda z taką ilością materii, jak nasze
Słońce, paliłaby się jedynie milion lat.
(g) Z drugiej strony, co by się stało, gdyby grawitacja była dziesięć razy słabsza?
Tym razem niepewne byłoby, czy gwiazdy i planety mogłyby się w ogóle
utworzyć. Jakiekolwiek wyraźne osłabienie grawitacji mogłoby znaczyć,
że „wszystkie gwiazdy stałyby się chemicznie jednorodne na skutek mieszania konwektywnego i nie można by się było spodziewać cebulastej
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struktury otoczki, która charakteryzuje modele pre-supernowych” : stąd
wydaje się, że nie mogłoby być supernowych rozpraszających ciężkie pierwiastki.
(h) Przy grawitacji mającej natężenie takie jak obecnie obłoki o rozmiarach
odpowiednich do utworzenia gwiazd mogą się chłodzić wystarczająco
szybko, aby uniknąć fragmentacji. Majstrowanie przy jej natężeniu może
zniszczyć to szczęśliwe zjawisko.
(i) Jeżeli protogalaktyki utworzyły się przez fragmentację z większych
obłoków, to jak uzasadniał J. Silk, wymagałoby to siły grawitacji interesująco bliskiej swojej aktualnej wartości.
(j) Jądra wielu galaktyk – gdzie grawitacja umieszcza gwiazdy blisko siebie, być
może wokół wielkiej czarnej dziury – są bardzo aktywne. Z tego powodu
na przykład Cygnus A jest galaktyką zanurzoną w „twardym, jonizującym
promieniowaniu, setki tysięcy razy intensywniejszym niż na powierzchni
Ziemi” i przypuszczalnie śmiertelnym dla wszystkich wyższych form życia.
Wzmocnienie grawitacji może uczynić każdą galaktykę tak niedostępną.
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Rónica masy midzy neutronem a protonem

Jednym z ostatnich czynników leżących u podstaw istnienia gwiazd i nie tylko
gwiazd jest różnica masy między neutronem a protonem. Jak to mówi S.W.
Hawking, gdyby „nie była ona około dwa razy większa od masy elektronu, nie
dałoby się otrzymać paruset stabilnych jąder, które tworzą pierwiastki będące
podstawami chemii i biologii”. A oto przyczyny, (i) Z dwu powyższych cząstek
neutron jest cięższy o około jedną tysięczną. Jeśliby w protonie była związana
mniejsza energia, to rozpady neutronów na protony groziłyby doprowadzeniem do Wszechświata składającego się jedynie z protonów z wodorem w roli
jedynego dopuszczalnego pierwiastka. (Neutrony są potrzebne do utworzenia wszystkich pozostałych pierwiastków, ponieważ będąc obojętnymi
elektrycznie, mogą dodawać do siebie oddziaływanie silne, które utrzymuje
złożone jądra w całości, bez jednoczesnego zwiększania odpychania elektromagnetycznego mogącego rozsadzić je na części.) Wielki Wybuch na szczęście
ochłodził się wystarczająco szybko, by pozwolić neutronom związać się z protonami w atomach, gdzie obecność elektronów i zakaz Pauliego uniemożliwiają ich rozpad. Tak by się jednak nie stało, gdyby rozpatrywana różnica
masy była nieznacznie większa. Gdyby zaś była ona mniejsza – jedna trzecia
swojej obecnej wartości – to neutrony na zewnątrz atomów nie rozpadałyby
się. W ten sposób wszystkie protony zmieniłyby się nieodwracalnie w neutrony podczas Wybuchu, bo jego gwałtowność produkowała częste zamiany
protonu na neutron i odwrotnie. Nie mogłoby wtedy być atomów: Wszechświat składałby się z gwiazd neutronowych i czarnych dziur, (ii) Rola masy
elektronu w przedstawionym powyżej obrazie polega na tym, że jeżeli masa
neutronu nie przewyższałaby masy protonu o nieco więcej niż masę elektronu,
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to atomy zapadłyby się, ich elektrony połączyłyby się z ich protonami, dając
neutrony. (Masa protonu: 938.28 MeV. Elektron: 0.51. Suma: 938.79. Neutron
zaś waży 939.57.)
Obecnie różnica mas między neutronem a protonem jest wystarczająco duża, by zapewnić Wybuch prowadzący zaledwie do jednego neutronu
na każde siedem protonów. Nadwyżka protonów umożliwiła utworzenie
wodoru potrzebnego dla długowiecznych, stabilnych gwiazd, wody i węglowodanów.
Zauważmy przy okazji, że gwiazdy wodorowe palą się, produkując neutrony. Pomimo że neutron jest cięższy od protonu, jest on tak niewiele cięższy,
że proces, podczas którego dwa protony łączą się, dając deuter – który, jak
pamiętamy, składa się z protonu i neutronu (2.16) – jest energetycznie
korzystny, bo w grę wchodzi porównywalnie mała energia wiązania. (Można
dodać, że wzrost stałej Plancka o ponad 15 procent uniemożliwiłby istnienie
deuteru.)
Inny sposób potraktowania tego zagadnienia to stwierdzenie, że za duża
masa elektronu może być przyczyną katastrofy. Rozental czyni uwagę, że elektron jest zadziwiająco lekki: z grubsza dwieście razy lżejszy od kolejnej w skali
ciężkości cząstki, mionu, i parę tysięcy razy lżejszy od średniej obliczonej dla
znanych obecnie cząstek. To, że elektron jest leptonem, nie wystarcza do wytłumaczenia tego faktu, ponieważ lepton tau jest cięższy od protonu. W dodatku
różnica mas między protonem a neutronem jest drobna w porównaniu z różnicami znalezionymi w prawie wszystkich pozostałych przypadkach „multipletów izotopowych”.
Neutrony i protony różnią się swoją zawartością kwarkową, więc szczęśliwa w skutkach różnica pomiędzy ich masami może być wytłumaczona tym,
że kwark górny („up”) jest nieco lżejszy od dolnego („down”). Takie wytłumaczenie powoduje jednak tylko przesunięcie zagadki na głębszy poziom: obecnie
pytanie przybierze formę, dlaczego masy kwarków są tak pomyślnie dobrane?
Jasne jest, że teista nie musi sądzić, iż każde zjawisko sprzyjające życiu jest
bezpośrednim skutkiem Boskiego wyboru i nie posiada żadnych innych przyczyn. Newton wpadł w artystyczny i religijny zachwyt, jak bardzo natura jest
harmonijna i jak bardzo prosta, gdy urzeczywistnia wszystkie wielkie ruchy
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ciał niebieskich przez przyciąganie grawitacyjne i prawie wszystkie małe ruchy
swoich cząstek przez inne przyciągające i odpychające siły.
W najprostszej teorii wielkiej unifikacji, „minimalnej SU (5)”, uwidacznia
się usterka objawiająca się błędnym przewidywaniem liczby rozpadów protonów. Fakt ten powinien przeciwstawiać się idei, że jakaś zasada prostoty jest
jedynym czynnikiem rządzącym wyborem praw Natury. Obecnie o uwagę
fizyków zabiega olbrzymia liczba alternatywnych teorii wielkiej unifikacji.
Teiści mogą powiedzieć, że Bóg miał dużą swobodę wyboru.
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Czstki materialne, twardo, stabilna
przestrze, etc.

Dla Newtona materia składała się z „twardych, nieprzenikalnych, ruchomych
cząstek o takich rozmiarach i kształtach i takich innych właściwościach”, aby
jak najlepiej służyć pożądanym celom. Twardość grała tu kluczową rolę. „Podstawowe cząstki” miały być „nawet aż tak twarde, że nigdy nie mogłyby się
zużyć ani rozpaść na części”, bo w przeciwnym wypadku „natura rzeczy, które
od nich zależą, zmieniałaby się. Woda i ziemia, zbudowane ze starych, zużytych cząstek i fragmentów cząstek, nie miałyby obecnie tej samej natury i tekstury w porównaniu z wodą i ziemią złożonymi z nienaruszonych cząstek tak,
jak to było na początku”.
Newton był po części w błędzie. Atomy mogą być uszkodzone (zjonizowane) nawet przez potarcie zapałki. Nie można również identyfikować newtonowskich twardych, niezmieniających się cząstek z tworami podatomowymi,
których jeden typ często przechodzi w inny. Obecnie twierdzi się, że proton
podlega rozpadowi, co może być faktem dogodnym, gdyż jego uwzględnienie
prawdopodobnie odpowiada za to, że z Wybuchu materia wyszła w jakiejkolwiek ilości zamiast zanihilować z antymaterią i wyprodukować Wszechświat składający się ze światła. Scenariusz przedstawia się następująco.
Superciężkie bozony mogą przekształcać kwarki w leptony, z czego wynika,
że protony – które składają się z kwarków – nie są wieczne. Przy obecnych
temperaturach bozony te tworzone są rzadko i odpowiednio rzadko zachodzą
rozpady protonów, ale we wczesnym Wybuchu superciężkie bozony występowały powszechnie, a efektem ich działania, bardzo pomyślnym dla nas, było
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powstanie różnej liczby kwarków (do utworzenia protonów) i antykwarków
(do utworzenia antyprotonów).
Weźmy jednak pod uwagę następujące kwestie.
(i) Nie jesteśmy pewni szczegółów tego scenariusza. Nawet „znak” nierówności – czy powinno powstać więcej kwarków, czy więcej antykwarków –
może zostać jak na razie określony tylko przy pomocy czysto werbalnej
zasady, że to, co wyszło, nazwiemy raczej „materią”, a nie „antymaterią”.
Stąd roszczenia, że scenariusz ten „tłumaczy nadwyżkę materii” ryzykują
zwodniczość.
(ii) Dla podtrzymania słuszności scenariusza muszą zostać złamane prawa
zachowania ładunku i parzystości ładunkowej, co oznacza konieczność istnienia dwu dodatkowych generacji kwarków i leptonów ponad te, które
istnieją przy niskich energiach typowych w naszym świecie.
(iii) Realizacja scenariusza wymaga nie tylko ekspandującego Wszechświata,
ale i bardzo szybkiej ekspansji, której dostarcza inflacja.
(iv) W dodatku, w celu uniknięcia nierównowagi ładunku, potrzeba czynnika
gwarantującego, że nadmiar protonów nad antyprotonami posiada analogię w dokładnie równym nadmiarze elektronów nad pozytonami. Nierównowaga ładunku może utrud- nić zagęszczanie się materii we Wszechświecie otwartym, a w za- mkniętym, skończonym Wszechświecie może
mieć jeszcze gorsze skutki, ponieważ linie sił będą wtedy owijać się wokół
niego, tworząc pole elektryczne o nieskończonym natężeniu.
(v) Również wyprodukowanej materii nie powinno być ani za dużo, ani za mało
– a jest to czułe na bardzo drobne zmiany mas superciężkich bozonów.
Z grubsza biorąc, nadmiar materii wynosił w rzeczywistości jeden proton
na każde sto milionów par protonowo-antyprotonowych. Dodajmy zbyt
wiele protonów, a Wszechświat szybko skolapsuje (przy założeniu, że jego
tempo ekspansji odzwierciedla liczbę fotonów przypadających na jeden
proton) lub stanie się zbiorem gwiazd neutronowych i czarnych dziur, albo
co najmniej wszędzie zamiast wodoru znajdować się będzie hel. Ujmijmy
ich zbyt wiele, a otrzymamy gwałtowną ekspansję sprzężoną z ciśnieniem
promienistym uniemożliwiającym kondensację protogalaktyk i gwiazd:
jakiekolwiek związane masywne systemy, które by się uformowały pomimo
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ekspansji, uwięziłyby promieniowanie, co by zatrzymało ich rozpad na
mniejsze ciała, od których istnienia zależy życie. Co więcej, rozpad protonu
powinien być skrajnie powolny. Gdyby czas życia tej cząstki wynosił 1016
lat, około milion razy więcej od obecnego wieku Wszechświata, oznaczałoby to nadal, jak twierdzi M. Goldhaber, że rozpady występujące w Tobie
zabiłyby Cię swoim promieniowaniem.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że masy superciężkich bozonów muszą
zawierać się w interesujących granicach. Cząstki te muszą być co najmniej sto
milionów milionów razy cięższe od protonu, aby protony pozostawały wystarczająco stabilne.
Poza tym przypisanie stałej struktury subtelnej wartości większej niż 1/85
spowodowałoby tak wiele rozpadów protonów, że nie mogłyby istnieć długowieczne stabilne gwiazdy, zaś teorie wielkiej unifikacji sugerują dolną granicę
na tę wartość równą 1/18078. Ale ponieważ wysokie natężenia promieniowania
są śmiertelne w skutkach, to i 1/85 stanowi wartość zbyt dużą, jako że stabilność żywych organizmów powinna być bardziej czuła od stabilności gwiazd.
To, że Newton częściowo był w błędzie, nie może pomniejszać faktu,
jak bliski był on prawdy, pisząc, iż „zmiany rzeczy materialnych” są jedynie
„nowymi związkami i ruchami niezmiennych cząstek”. Przeciętny proton
będzie żył dłużej niż 1031 lat. Do tego cząstki dzielą się na niepodlegające
zmianom rodzaje: cząsteczka DNA przesyła informację równoważną dziesięciu tysiącom stron, ponieważ cząstki (a więc i atomy, które one tworzą)
wchodzą w jej skład pod niezmiennymi postaciami. Obecnie, nawet w latach
siedemdziesiątych, Wheeler mógł napisać, że „cudowna nieodróżnialność cząstek tego samego rodzaju musi być traktowana jako centralna tajemnica fizyki”.
Według niego geometria Riemanna jest owocna w fizyce jedynie dzięki wysuwanej przez nią sugestii – która „wystawia ją na zniszczenie na stu frontach”
– dotyczącej „gauge symmetry”, bez której „elektrony przeniesione po różnych
drogach do tego samego atomu żelaza w środku Ziemi powinny mieć różne
własności”. Zachwianie symetrii oznaczałoby, że „atom żelaza – jak również
centrum Ziemi – zapadłyby się”, ponieważ nie byłby już spełniony zakaz Pauliego.
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Zgodnie z wyjaśnieniami W.T. Weisskopfa zakaz Pauliego pod wieloma
względami pełni funkcję klasycznej koncepcji nieprzenikalności i twardości.
Ponieważ trzyma on z dala od siebie wszystkie cząstki materii tego samego
rodzaju, zapobiega on kolapsowi atomów. Weisskopf jednak dodaje, że chciałoby się wiedzieć, dlaczego elektrony i inne cząstki materii (fermiony) dzielą
się na wyraźnie wyodrębnione rodzaje. „Bardzo niewiele można powiedzieć
na temat, dlaczego elektron ma takie własności, jakie obserwujemy”; problem
staje się jeszcze trudniejszy przez to, że Natura „zaopatrzyła nas w drugi rodzaj
elektronu, mion”, który na pozór „różni się od zwykłego elektronu jedynie
masą”.
Zakaz Pauliego „rozmazujący” atom przez utrzymywanie elektronów
w ustalonej hierarchii orbit należy przyjąć jak wybawienie, bo gdyby elektrony
mogły zajmować dowolną orbitę, to (i) zaburzenia termiczne byłyby w stanie
natychmiast wypchnąć je na nowe orbity, niszcząc w ten sposób ustalone własności atomów, które leżą u podstaw kodu genetycznego i korzystnego faktu,
że atomy różnych rodzajów zachowują się na bardzo różne sposoby oraz (ii)
atomy szybko by skolapsowały, ich elektrony opadłyby na centra po spirali,
czemu towarzyszyłoby gwałtowne promieniowanie.
Na zakaz Pauliego może nam dać pewien wgląd „korpuskularno-falowa”
natura cząstek atomowych. Rozważmy fale dźwiękowe. Powietrze w rurze
organowej drga z określoną częstością lub z jej prostą wielokrotnością. Jednakże chociaż bozony również mają naturę korpuskularno-falową, nie są ograniczone przez zakaz Pauliego. Gdyby elektrony zachowywały się jak bozony,
to wszystkie mogłyby zajmować najniższą możliwą orbitę, a wtedy chemia nie
mogłaby istnieć.
Jak elektron z najniższej orbity unika wchłonięcia przez przeciwnie naładowane jądro atomowe? Teoria kwantowa odpowiada, że zasada nieoznaczoności Heisenberga, wiążąca położenie i pęd, przyspiesza elektron, gdy zbliża
się on do jądra: w ten sposób atomy unikają zapadnięcia się. Oczywista doniosłość tego faktu dla przedmiotów z naszego otoczenia – wraz z niezapadaniem
się białych karłów i gwiazd neutronowych, odtrzymywa- nym przez podobną
„heisenbergowską agitację” – wydaje się wskazywać, że łączenie zasady nieoznaczoności jedynie z niemożnością dotarcia istot rozumnych do wszystkich
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szczegółów zdarzeń w skalach podmikroskopowych jest pozbawione podstaw.
Zasada nieoznaczoności z pewnością musi być „spoza” rzeczywistości. Jest tak
dlatego, że korzyści z niej płynące dorównują niezwykłości jej sformułowania.
Elektrony nie mogą, dzięki Bogu, zostać na zawsze wchłonięte przez jądra atomowe.
Mając dane „twarde, nieprzenikalne” cegiełki jako budulec, można chcieć
zbudować sztywne struktury. Jednak, jak powiedział Wald, „gdyby proton
nie miał masy aż tak bardzo większej od masy elektronu, to wszelka materia
byłaby cieczą”, ponieważ wtedy we wszystkich ruchach uczestniczyłyby od razu
obydwa rodzaje cząstek i nic nie mogłoby pozostać niezmiennym. W naszym
świecie tak nie jest jedynie dlatego, że ciężkie jądra atomów są zamknięte
wewnątrz chmur z lekkich elektronów i chociaż chmury te podlegają skomplikowanym oddziaływaniom, to poszczególne atomy mogą zachować stałe
położenia.
Również F.D. Kahn zauważył, że cząsteczki wody, pierścienie benzenu,
molekuły DNA, etc. posiadają struktury, które „utrzymują się dzięki wielkiej
różnicy pomiędzy masą elektronu, a masą jądra atomowego”. W przeciwnym
wypadku zagrożone byłoby „‚istnienie chemii (jak również chemików)”,
ponieważ chemia potrzebuje atomów „z mnóstwem pustej przestrzeni
i z dobrze zdefiniowanymi centralnymi jądrami”. Do tego dochodzi względna
słabość elektromagnetyzmu, a elektrony nie mogą poczuć setki razy mocniejszego oddziaływania silnego. Kahn dodaje, że takie rozważania rodzą duże
wątpliwości co do możliwości istnienia niechemicznego życia mającego swe
podstawy raczej w oddziaływaniu silnym niż w elektronach i elektromagnetyzmie. Protony i neutrony, podstawowe cząstki rządzone przez oddziaływanie silne, mają prawie takie same masy, więc „nie ma szans na precyzyjne
ich ulokowanie”.
T. Regge pokazał, że „cząsteczki o długich łańcuchach atomowych będące
podstawą zjawisk biologicznych” zostałyby zagrożone przez „najdrobniejszą
zmianę” różnicy mas między protonem a elektronem.
Ważne jest również, że elektron i proton mają ładunki przeciwne
co do znaku, lecz równe co do wartości. Gdyby było inaczej, zachwianie równowagi ładunku spowodowałoby katastrofę podobną do omówionej wcześniej.
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Wald to skomentował słowami: „gdyby spowodować początek Wszechświata
zawierającego elektrycznie naładowany wodór, to taki Wszechświat by ekspandował i prawdopodobnie nic więcej”. (R.A. Lyttleton i H. Bondi rozważali
w 1959 roku sytuację, w której ładunki protonu i elektronu różnią się od siebie
o około dwie części na miliard miliardów, a ta drobna różnica miałaby odpowiadać za ekspansję kosmiczną.) Rzeczywista równowaga ładunku wydaje się
być dla Walda szczególnie tajemnicza, ponieważ proton osiąga „około 1840
mas spoczynkowych elektronu”. Istnieją inne pary przeciwnie naładowanych cząstek, na przykład proton i anty-proton, których ładunki są dokładnie
równe, ale one „mogą zostać wygenerowane jako pary cząstka – antycząstka
z fotonów”, które są pozbawione ładunku i wtedy równowaga jest” jedynie
aspektem zasady zachowania ładunku”. Tutaj żadne takie wytłumaczenie nie
ma zastosowania. To prawda, że protony można utworzyć z kwarków o ładunkach jedna trzecia lub dwie trzecie ładunku elektronu; prawdą być może również, że kwarki zamieniają się w leptony, do której to klasy należą elektrony. Jak
jednak zauważył Wald, to może jedynie przesunąć potrzebę wytłumaczenia
na inny poziom, ponieważ teraz ładunki różnych rodzajów kwarków powinny
być „równe lub być prostą wielokrotnością jeden drugiego” z nadzwyczajną
dokładnością.
Wald pisał to zanim powstały bardzo śmiałe teorie lat osiemdziesiątych
mogące rzucić pewne światło na tę kwestię. Jednak, jak już było powiedziane
wcześniej, teiści nie powinni się zbytnio przeciwstawiać idei zasad fundamentalnych, które przewidują takie czy inne korzystne zjawisko, ponieważ chociaż takie zasady mogą być stosunkowo proste, w rzeczywistości pozostaną
one imponująco skomplikowane i bardzo dalekie od logicznej nieuchronności.
Nawet najprostsza współczesna teoria wielkiej unifikacji, pochodząca od H.
Georgi i S. Glashowa, dziś uważana za zbyt pobieżną, wymaga dwudziestu
czterech pól sił. Obecnie o uwagę fizyków zabiegają teorie o ogromnie większym stopniu skomplikowania. Doniesienia, że się otrzymało tę lub inną fundamentalną wartość „z podstawowych zasad” zazwyczaj koloryzują rzeczywistość, bo jakaś inna wartość, często masa przenoszącej siłę „cząstki – gońca”
takiej jak pion, musi być wcześniej „włożona rękoma” z zewnątrz.
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Rozental szacuje, że przy różnicy ładunku pomiędzy elektronem a protonem większej niż jedna część na dziesięć bilionów żadne ciało stałe nie
powinno ważyć więcej niż jeden gram.
Ponadto, jak twierdzi, jeśli zredukujemy ładunek elektronu o dwie trzecie,
to nawet przy niskich temperaturach przestrzeni międzygwiazdowej wszystkie
nienaładowane atomy zostaną rozerwane.
J.D. Barrow i FJ. Tipler zauważają, że w każdym przypadku różnica
pomiędzy rzeczami materialnymi a falami jest utrzymywana jedynie dzięki
małej wartości stałej struktury subtelnej. Stała ta powinna być niewielkim
ułamkiem – wynosi on około 1/137 – aby zapewnić „odróżnialność materii
od promieniowania”, z powodów skoncentrowanych na tym, w jaki sposób
elektron jest jednocześnie uważany „za falę elektromagnetyczną”. (Istnieje
stała możliwość, że elektron połączy się z jednym z krótko żyjących pozytonów otaczających go i powstanie krótko żyjąca fala elektromagnetyczna. Nie
jest tu naruszona zasada zachowania ładunku, ponieważ „wirtualny” elektron,
powstały w tym samym momencie co pozyton, staje się „rzeczywisty”, tzn. długożyjący.) Gdyby ten ułamek znacznie zwiększyć, stany atomowe i molekularne stałyby się bardzo niestabilne.
Czy nie dałoby się oprzeć jakiegoś specjalnego rodzaju biologii na falach
zamiast na cząstkach? Precyzyjniej: czy nie byłoby możliwe oparcie jej na bozonach tworzących fale świetlne zamiast na fermionach (elektronach, protonach, neutronach, etc.)? Niestety, wzorom tworzonym przez bozony brakuje
własności o znaczeniu, które wydaje się być zasadnicze. Tak jak fale oceanu,
fale bozonowe wydają się przenikać swobodnie jedna przez drugą. Nie mogą
one zatem posłużyć za niezmienne cegiełki wchodzące w skład niepodlegających zmianom rodzajów i możliwe do precyzyjnego zlokalizowania, z których
mogłyby zostać zbudowane na przykład informacje genetyczne. Jest prawdą,
że są one w specyficznym znaczeniu złożone z cząstek, cząstek, które mogą
ze sobą oddziaływać. Lecz kiedy one oddziałują, czynią to na sposób podobny
do światła laserowego. Szybko tracą swoją indywidualność, tworząc wzory
działania kolektywnego.
Na koniec dodajmy, że długo żyjące cząstki materialne istnieją jedynie
dzięki topologicznym i metrycznym własnościom przestrzeni. Przestrzeń
65

CZĘŚĆ I. FIZYKA WSPÓŁCZESNA Z LOTU PTAKA

wydaje się na przykład być trójwymiarowa, chociaż nie jest to topologicznie
nieuniknione. Popularne dzisiaj teorie sugerują, że czasoprzestrzeń ma co najmniej dziesięć wymiarów, z których wszystkie oprócz czterech są teraz niewykrywalne, ponieważ każdy z nich jest bardzo ciasno zwinięty („compactified”).
Trudno jednak wyobrazić sobie, jak pozostałe z nich były w stanie pozostać
niezwinięte wobec niezwykłej gęstości energii „próżni” wypełnionej fluktuacjami kwantowymi: porównaj to z dyskusją Problemu Płaskości (2.4-5).
Gdyby w formie niezwiniętej występowały więcej niż trzy wymiary przestrzenne, istnienie atomów lub cząstek elementarnych mogłoby być niemożliwe z następujących powodów:
(a) Dyskusje fizyków o „solitonach” sugerują, że cząstki mogą być pętlami,
które dlatego trwają w czasie, że trójwymiarowa przestrzeń jest jedynym
rodzajem przestrzeni, gdzie rzeczywiste pętle daje się związać.
(b) Wielokrotnie rozwijano argument P. Ehrenfesta, że stabilność atomów
i orbit planetarnych, złożoność żywych organizmów i możliwość propagacji fal bez dystorsji (być może fundamentalna w systemie nerwowym
i wszędzie indziej) są możliwe jedynie w trzech wymiarach. S.W. Hawking
dodaje do tego, że „Słońce” (tzn. jego analog w większej liczbie wymiarów)
„albo rozpadłoby się na części, albo zapadłoby się, tworząc czarną dziurę”
w jakiejkolwiek przestrzeni o liczbie wymiarów przewyższającej trzy.
(c) J.A. Wheeler sugerował, że jedynie trójwymiarowa przestrzeń jest wystarczająco skomplikowana dla potrzeb życia, będąc jednocześnie prostą
na tyle, by uniknąć totalnego rozpadu na skutek efektów kwantowych,
które całkowicie pozbawiają sensu termin „bliskiego sąsiedztwa” punktów.
Obecnie czasami dopuszcza się, że przestrzeń może mieć „wymiar ułamkowy”, a nawet, że może to mieć podstawowe znaczenie dla złożoności życia
i myśli. Fraktale, nieskończenie złożone krzywe, częściowo wypełniają pewną
więcej wymiarową przestrzeń, w której zwijają się, dążąc do przyjęcia własnej
wymiarowości. Gdyby nasza przestrzeń mogła mieć – lub jeśli ma – wymiar
w rodzaju 2.99999998 lub 3.00000001, to mielibyśmy do czynienia z większym
zakresem działania delikatnego dostrojenia.
Gdyby topologia przestrzeni (sposób powiązania ze sobą punktów tej przestrzeni) była zmienna – a istnieją sugestie, że zmienia się ona przy każdym
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Wielkim Zgnieceniu (Big Squeeze) nieustannie oscylującego kosmosu –
to odpowiedź na pytanie, czy istnieją prawa zachowania parzystości, zmieniałaby się również. Pod nieobecność tych praw Bóg jeden wie, czy jakakolwiek forma życia byłaby możliwa.
Ponadto P.C.W. Davies i S.D. Unwin dowodzą, że przestrzenie posiadające „nietrywialne” topologie mogą narzucać ekstremalnie powolne zmiany
stałej kosmologicznej. Skręcone (twisted) pola skalarne mogą spowodować,
że stała ta przybierze różne wartości w różnych obszarach. Wszystko dostępne
naszym teleskopom może znajdować się wewnątrz jednego takiego obszaru.
Dlaczego zatem odkryliśmy, że obszar ten wydaje się mieć stałą kosmologiczną
dokładnie równą zeru? Bo, gdziekolwiek stała przyjęłaby możliwą do zmierzenia wartość niezerową, istoty żywe nie mogłyby istnieć. Jednak ta ostatnia
kwestia może sugerować alternatywną, teistyczną przyczynę tego, że wartość
stałej kosmologicznej jest obserwowana taka, jaka jest.
A.D. Linde dowodzi, że życie zależy od posiadania przez przestrzeń właściwej sygnatury, zaś A.D. Sakharov pokazał, iż możliwe było wyjście przestrzeni
z Wybuchu z inną sygnaturą niż obecnie. Rzeczywistość może być podzielona
na domeny o różnych sygnaturach. Sygnatura obserwowana jest postaci + + +
– (co oznacza, że zamiast twierdzenia Pitagorasa d2 = x2 + y2 mamy d2 – x2 +y2
+ z2 – (ct)2, gdzie t jest czasem, zaś c prędkością światła). Z sygnatury + + + +
wynikałoby na przykład, że „życie byłoby niemożliwe z powodu nieistnienia
stanów odpowiadających cząstkom”.
Można również wspomnieć o aktualnej idei, że przestrzeń, którą zasiedlamy, jest jedynie metastabilna, podobna do posągu balansującego do góry
nogami: jest ona wypełniona polem, które może – z pełną nieprzewidywalnością zjawiska kwantowego – nagle „przetunelować” do stanu o niższej wartości. Powstały w ten sposób bąbel stabilnej przestrzeni będzie ekspandował
z prędkością światła, niszcząc obserwatora w momencie zderzenia.
Jeżeli kwark górny ma masę rzędu 125 GeV, to mamy szczęście, że nasz
świat przetrwał tak długo. Gdyby jego masa znacznie przekraczała 125 GeV,
świat nasz prawie na pewno nie mógłby być tak długotrwały.
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Ograniczenie i równowaga; powolne zmiany;
złoone powizania

„Ślepa konieczność metafizyczna” – powiedział Newton – „nie może wyprodukować żadnej różnorodności rzeczy. Być może dałoby się znaleźć w materii
„vis inertiae, ale Bóg wyposażył materię w „pewne działające zasady” takie jak:
siły „grawitacji, magnetyzmu i elektryczności” i prawdopodobnie „inne, które
sięgają na małe odległości i dotychczas umykają obserwacjom”. Takie fakty jak
„utrzymywanie się w połączeniu dwu kawałków wypolerowanego marmuru
w próżni” sugerowały, że cząstki „przyciągają się wzajemnie na skutek pewnej
siły, która przy ścisłym kontakcie zwiększa swe natężenie, a na małych odległościach zarządza przemianami chemicznymi”. „Najmniejsze cząstki materii
mogą być utrzymywane razem przez najsilniejsze przyciągania i tworzyć
większe cząstki o mniejszej mocy (weaker Virtue); wiele z nich może być nadal
utrzymywanych razem i tworzyć jeszcze większe cząstki o jeszcze mniejszej
mocy i tak dalej”. Podobnie do tego „jak jest w algebrze: gdzie dodatnie wartości zanikają i kończą się, tam zaczynają się wartości ujemne, jest i w mechanice – gdzie przyciąganie zanika, tam moc odpychająca powinna zająć jego
miejsce
To było trafne odgadnięcie. Oprócz grawitacji i elektromagnetyzmu naturą
rządzą dodatkowo co najmniej dwie główne siły – silne i słabe oddziaływania
jądrowe. Wszystkie cztery siły są podstawowego znaczenia dla form życia opartych na cieple, świetle, atomach, gwiazdach i chemii. Różnią się one znacznie
w zasięgu i natężeniu, przy czym bardzo krótkozasięgowe silne oddziaływanie
jądrowe jest najsilniejsze. To, co się wydaje być jedną i tą samą siłą, może przyciągać przy jednej odległości, a odpychać przy innej.
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Umysł, który stara się „ogarnąć” Boga, nie jest podobny do skąpca,
gromadzącego coraz większy stos złota, czyli sumę prawd. Nie jest także
podobny do artysty, który ciągle od nowa podejmuje szkic po to, by za
każdym razem stawał się coraz mniej niedoskonały, artysty, który na
koniec przeżywa estetyczne zadowolenie ze swego dzieła. Jest on raczej
podobny do pływaka, który po to, by się utrzymać na wodzie, wchodzi
coraz dalej w ocean i za każdym ruchem musi odpychać nową falę.
Człowiek odpycha, nieustannie odpycha odtwarzające się z powrotem
przedstawienia, wiedząc dobrze, że one go niosą, ale wiedząc też, że
zatrzymanie się byłoby zgubą’.
H. de Lubac, Na drogach Bożych
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Heliocentryzm i wiara chrzecijaska

Dla chrześcijanina zbawienie oznacza przyjście Zbawiciela, gdy wypełni się
czas. Chrześcijańskie znaczenie tego wypełnienia zawsze spowijała tajemniczość, choć nie do tego stopnia, by pozbawić je sensowności. Różne argumenty – biblijne, archeologiczne, literackie i polityczne – potwierdzają teologiczną percepcję: właśnie w czasach Cezara Augusta mesjanizm żydowski
dojrzał do zdecydowanego przypomnienia o swych duchowych celach oraz
do ich wypełnienia. Co do tajemniczości wypełnienia się czasu, jednym
z jego aspektów był fakt, że dopiero pięć wieków później stało się ono początkiem nowej, obowiązującej na całym świecie chronologii. Widać tu mądrość
i odwagę spojrzenia wstecz, które zlekceważyli dzielni inżynierowie rewolucji francuskiej tysiąc lat później. Z pewnością sądzili, że są sprawcami tak
pamiętnych zdarzeń, iż chronologia dziejów zacznie się właśnie od roku 1793.
Ich usprawiedliwieniem może być to, że nie dalej jak pięćdziesiąt lat przed
rewolucją, chronologia znana jako Anno Domini miała co najmniej dwóch
rywali. Pamiętajmy, że rok powiedzmy 1743 A.D. mógł być wówczas zapisany także jako 2546 (licząc od założenia Rzymu) lub 5563 (licząc od stworzenia świata zgodnie z uproszczonym odczytaniem Starego Testamentu).
Wbrew oczekiwaniom inżynierów społecznych owych czasów, powszechna
wyłączność (przynajmniej w zachodniej Europie) chronologii zaczynającej się
od Chrystusa (niezadekretowana przez papieża ani króla), przeżyła z łatwością
kulturalne zamieszanie, choć w pewnym momencie mogło się wydawać,
że Robespierre’owi i jego kohortom uda się wymazać z pamięci tak samego
Chrystusa, jak i chrześcijaństwo.
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Gdy Rzymianie doprowadzili do polityczno-kulturalnego zjednoczenia
oikumene, można było przeczuwać, że wypełnienie czasów jest bliskie. Inną
sprawą jest, że oikumene w znacznym stopniu ograniczone było do wybrzeży
Morza Śródziemnego, które samo jest zewsząd otoczone lądem. Przekonanie
o zbliżającej się pełni czasów, którego zwolennicy tak wiele nadziei pokładali
w przewidywanej przez Wergiliusza odnowie, której sprawcą miał być Cezar
August, wydało się mniej przekonujące, gdy owo oikumene nagle w umysłach
ludzi skurczyło się do jednej tylko prowincji na ogromnym globie. Stało się
tak, gdy dzięki statkom pływającym ze sławnych niegdyś portów rzymskich
(Genua, Sewilla, Lizbona, Nantes i Plymouth) i docierającym do Morza Karaibskiego, otwierając nowy, rozległy świat Ameryki, nawiązano trwałe więzi
z Chinami i Japonią.
Mieszkańcy dalekiej Japonii sprawili dużo problemu samemu Św. Franciszkowi Ksaweremu – głosicielowi chrześcijańskiego zbawienia – pytaniem o datę
narodzin Chrystusa. Gdyby Japończycy podejrzewali wówczas, że do historii
przeszło już co najmniej sto tysięcy ludzkich pokoleń, narodziny Chrystusa
wydałyby się im beznadziejnie spóźnione dla wszystkich. W każdym razie
sprzeciwiali się przesłaniu Ksawerego, ponieważ – jak twierdzili – żadna wiadomość nie mogła być ważna, jeśli przekazano ją z opóźnieniem tysiąca pięciuset lat. Ksawery w odpowiedzi odwzajemnił się następującym argumentem:
czyż zanim pojawił się u nich z ewangelią (dobrą nowiną) o Chrystusie, Japończycy nie odczuwali, że morderstwo, a także kradzież (w której szybko rozpoznał narodowy grzech swych gospodarzy) jest złem obiektywnym? Dopier,
gdy to przyznali, chrześcijaństwo zyskało oparcie. Do poznania chrześcijaństwa nie mogło jednak dojść bez otwarcia się na zachodni świat.
Już nie Ksawery, lecz inni jezuiccy misjonarze czynili użytek z wyższości
nauki Zachodu, zwłaszcza astronomii. W ten sposób próbowali zdobyć szacunek dla chrześcijaństwa w Chinach, które uznali za jego potencjalnie największą zdobycz. Oferowali astronomię ptolomeuszowską. Mimo iż chętnie
pokazywali teleskop, o Koperniku wspominać nie chcieli. Nie znaczy to, że nie
zdawali sobie sprawy z niekoniecznie nieomylnego charakteru dwóch potępień Galileusza, i to zaraz po ich sformułowaniu. Kartezjusz i, nieco później,
protestant Leibniz są znaczącymi świadkami w tym względzie. Jak bardzo
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zagrożony był dogmat o papieskiej nieomylności po sprawie Galileusza stało
się jednak jasne dopiero wtedy, gdy heliocentryzm uzyskał wsparcie w postaci
eksperymentalnych dowodów w XIX wieku, dzięki obserwacji paralaksy
gwiezdnej i eksperymentowi Foucaulta z wahadłem.
Na początku XVII wieku nikt nie zdołał jeszcze w pełni skorzystać
z ogromnego uproszczenia, wynikającego z przyjęcia heliocentrycznego ułożenia planet. Główną tego przyczyną była niezdolność Kopernika do dokładniejszego przedstawienia przewidywanych pozycji planet niż było to możliwe na bazie geocentrycznej astronomii, ukazanej imponująco szczegółowo
i przekonująco w Almagest Ptolemeusza. Dzieło Kopernika mogło wydać się
zaledwie przepisaniem Ptolemeusza. Język – geometria euklidesowa – był
ten sam, włącznie z tak ważnymi jej częściami jak epicykle, deferenty, mimośrody, nie wspominając o archaicznej trygonometrii. Także dane pozostały
niemal te same. Do setek obserwacji zaczerpniętych z Almagest Kopernik
dodał niespełna trzydzieści swoich. Poza tym posługiwał się przestarzałymi
przyrządami obserwacyjnymi. Wynalezienie teleskopu było wówczas sprawą
odległej przyszłości.
Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego Kopernika nie uprzedzili starożytni
Grecy. Odpowiedź, że był on geniuszem, nie może satysfakcjonować, zwłaszcza
że wśród starożytnych Greków nie brakowało geniuszy, a już na pewno w dziedzinie astronomii. Jednym z nich był Arystarch z Samos. Jego metoda pomiaru
absolutnych wymiarów Księżyca i Słońca oraz ich relatywnych i bezwzględnych odległości od Ziemi wciąż zdumiewa każdego, kto spotyka się z nią
po raz pierwszy. Nie mniejszym geniuszem był Archimedes, który doskonale wykorzystał tę metodę do obliczenia liczby ziarenek piasku, jaką można
by pomieścić wewnątrz sfery gwiazd stałych, rozumianej wówczas jako cały
wszechświat. Dla Archimedesa rachunek ten był przy tym jedynie igraszką,
sposobem na zabawienie swego królewskiego mecenasa w Syrakuzach.
Zatem dzieło zasadniczo równoważne AImagestowi, autorstwa Arystarcha
czy Archimedesa, mogło równie dobrze powstać odpowiednio o dwa lub
trzy stulecia przed Ptolemeuszem. Jeśli tak, czyż nie rozsądnie jest mniemać,
że Arystarch z Samos mógł napisać nie tylko krótki Almagest, ale również inne
prowokujące dziełko – wersję heliocentryczną Almagestu! Dla większości gre73
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ckich astronomów byłaby to tylko łamigłówka. W pełni podpisywali się oni
bowiem pod metodologią zaproponowaną przez Platona. Ich uczone, zawiłe
kombinacje okręgów, łuków i promieni miały za zadanie „ratować zjawisko”.
Były środkami do przewidywania, ale w żadnym sensie nie były odbiciem rzeczywistości. Greccy astronomowie decydowali się na wyszukaną rezygnację,
błyskotliwe porzucenie poszukiwania prawdy dotyczącej fizycznego wszechświata. Jakże kuszącym musiało być zatem – po przyjęciu tej zasmucająco
łatwej perspektywy – napisanie prowokującego, heliocentrycznego wariantu
Almagestu, w którym dyslokacja Ziemi z pozycji centralnej we wszechświecie
byłaby i tak tylko zmyślną symulacją i czysto rachunkową zabawą.
Wydaje się, że zamysłem Arystarcha było znacznie więcej niż tylko podanie
jeszcze jednego nieprzekonującego, „zbawczego” pomysłu. Być może dlatego
z myśli jego skorzystał tylko jeden starożytny grecki astronom (Seleukos).
Gdyby Arystarch nie nadał swemu heliocentryzmowi choćby cienia realizmu,
nie wystąpiłby przeciw niemu z krytyką Plutarch, zagorzały zwolennik kultury
hellenistycznej, dla którego myśl taka była świętokradztwem Plutarch, przez
lata główny kapłan w Delfach, centrum greckiego pogaństwa, z pewnością
dostrzegł wyzwanie dla niego w heliocentryzmie. Ptolemeusz, który z łatwością
mógł opracować krótki szkic techniczny według sugestii Arystarcha, odrzucił
ją jako niegodziwą bezbożność już na pierwszych stronach Almagestu.
Choćby z tych względów naturalnym byłoby założenie, że choć zupełnie
odmienne od powyższych, niemniej religijne względy mogły być pomocne
Kopernikowi, gdy dzielnie wiązał on swój naukowy los z heliocentryzmem.
Obiegowe twierdzenie, że był on człowiekiem renesansu, jest nietrafne.
Z pewnością nie był on jednym z tych renesansowych humanistów, którzy
z pogardą traktują naukę jako tę, która nie daje się pogodzić z wzniosłością
„literatury”, często ograniczając badania nad nią do dzielenia włosa na czworo
w sprawach gramatyki. Nic też nie jest wiadomo, by angażował się on
w alchemię i w tę obskurancką animizację przyrody, której głównymi promotorami byli Paracelsus, Bruno czy Fludd. W rzeczywistości był on jak najdalszy
od pananimizmu, którego Bruno użył jako przebrania dla panteizmu. Oczywiście to Bruno zebrał pochwały za napisanie pierwszej książki o Koperniku,
lecz niezrozumienie i nadużycia wobec heliocentryzmu w jego Ash Wednesday
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Supper są rażące. Francis Yates, czołowa współczesna badaczka Bruna, wbrew
swym oczekiwaniom poprzedzającym lekturę jego książki, doszła do wniosku,
że gdyby Kopernik żył jeszcze w 1584 roku, wykupiłby wszystkie kopie świeżo
wydrukowanej Ash Wednesday Supper i od razu je spalił.
Był to nie pierwszy i nie ostatni zwrot w historii współczesnej nauki, który
wszystkim (z wyjątkiem tych racjonalistów, którzy są dumni, że sami siebie
oślepiają) powinien przywieść na myśl widmo upadłego człowieka. Jeśli heliocentryzm – a z nim przyszłość nauki – trzeba było ocalić, to nie z rąk omylnego
kleru, bo wyciągnął on na dłuższą metę wnioski z lekcji historii. Heliocentryzm należało ratować raczej przed arcykapłanami świeckiego kontrkościoła,
gotowymi do skrywania swego obskurantyzmu pod płaszczykiem nieomylności, fałszywie przypisywanej nauce.
Na długo zanim owi arcykapłani zasiedli w swych fotelach, sam Kopernik
musiał zadbać o trochę zbawczej łaski. Tego, że łaska, o której mowa, miała
ściśle religijny charakter, można się domyślić ze stwierdzenia wymownego
przez swoją zwięzłość. Znajduje się ono w wysoko cenionej książce Aleksandra
Koyre’a na temat rewolucji astronomicznej. Koyre to wyszukanie tendencyjny
historyk nauki, którego wielu spośród starzejącej się już teraz generacji historyków nauki chętnie nazywa swym mistrzem. Głównym jego zadaniem było
zdyskredytowanie twierdzenia Duhema, że nauka Galileusza organicznie
wyrosła z nauki średniowiecznej, zwłaszcza w postaci nadanej jej przez Buridana i Mikołaja z Oresme. Nie mógł zatem powiedzieć na temat religijnych
przekonań Kopernika nic więcej ponad to, że był on „dobrym katolikiem”.
To krótkie stwierdzenie, które wyszło spod pióra osoby określającej się mianem
agnostyka, której bliski był duch francuskiego oświecenia, jest podsumowaniem niezwykłej wagi. Koyre nie zamierzał jednak wyjaśniać, co to znaczy
być „dobrym katolikiem”. Najwyraźniej chciał powyższe stwierdzenie pozostawić bez komentarza. W ten sposób mogło ono sugerować, że Kopernik był
być może dobrym, ale niekoniecznie myślącym katolikiem. Lecz to właśnie
w przypadku myśliciela tej klasy, co Kopernik, jest nie do przyjęcia.
Kopernik był, rzecz jasna, katolikiem na miarę swoich czasów. Chętnie
też używał modnych wówczas sformułowań. Od jakiegoś już czasu przed nim
i przez pewien czas później opinie można było przedstawiać tylko w prze75
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sadnym werbalnym przybraniu, pełnym odniesień do myślicieli greckich
i łacińskich. Stąd też odniesienia Kopernika do różnych starożytnych autorów
w liście dedykującym jego De Revolutionibus orbium coelestium kardynałowi
Schónbergowi. Będąc dobrym katolikiem w czasach renesansu, kardynał
nie musiał się obawiać, że zostanie oszukany jak Izaak, do którego podszedł
Jakub, udając Ezawa. Kardynał spodziewał się katolickiego głosu w renesansowym przybraniu. Zamiast o biblijnym Panu Zastępów czytamy u Kopernika o boskim Stwórcy, i choć zwrot ten sprawia wrażenie renesansowego,
dobrzy katolicy czasów renesansu byli w pełni świadomi jego użycia w Biblii –
w Księdze Mądrości (13,2), którą czcili, jak czcić należy słowo Boże. Jednakże
pewność, jaką Kopernik przejawiał co do pełnej racjonalności wszechświata,
nie mogła wypływać ze źródeł greckich czy łacińskich. Pewność ta była echem
głosu Atanazego, którego „nicejskie” credo powtarzał Kopernik każdej niedzieli jako kanonik w katedrze we Fromborku.
Z reguły dla niechrześcijan zrozumienie wpływu, jaki przekonanie
o racjonalności wszechświata – na długo przedtem, zanim został on dokładniej opisany przez nauki ścisłe – wywierało na sposób myślenia chrześcijan,
jest trudne lub wręcz niemożliwe do pojęcia. Nawet dzisiaj niektórzy katolicy, mając za sobą wiele wieków nauk ścisłych, odkrywają kotwiczącą siłę tej
wiary dopiero wtedy, gdy wyrzucą ją za burtę jako zbędny balast. W każdym
razie Kopernik w pełni potrzebował tej pewności. Teoria impetu, której użył
do wyjaśnienia trudności dynamicznych, jakie stwarzała poruszająca się
Ziemia, jeszcze nie wydała wszystkich swych owoców – stało się to później,
za sprawą Newtona. Wzmianka Kopernika, że już pitagorejczycy wysoce cenili
sobie pogląd, zgodnie z którym duże, ogniste Słońce było centrum wszystkiego, nie mogła być niczym więcej, jak literackim ornamentem. Poglądu tego
pogańscy Grecy nie przyjęli przecież, a chrześcijanie – przekonani o wyższej
racjonalności – reagowali nań z rozdrażnieniem. Co więcej, przekonanie
o racjonalności wszechświata implikowało zaufanie do racjonalności ludzkiego umysłu jako stworzonego przez Boga, na Jego podobieństwo.
Galileusz powinien formalnie na tym polegać. Każdy geometryczny
porządek dostrzegany przez umysł we wszechświecie mógł być – jak argumentował w Dialogu – swobodnie rozumiany jako wgląd w plan wszechświata,
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ustanowiony przez samego Boga. Tego, że plan ten był całkowicie geometryczny czy matematyczny, nie można było wywieść od Archimedesa, choć
Galileusz nazywał go boskim. Bez względu na to, czy naukowcom renesansu
podobało się to, czy nie, zawdzięczali oni wiele średniowiecznej tradycji,
w której jednym z najczęściej cytowanych fragmentów biblijnych jest ustęp
Księgi Mądrości (11,20), według którego Bóg wszystko urządził „według miary
i liczby, i wagi”. Żadna wypowiedź Archimedesa nigdy nawet nie zbliżyła się
w wymowie do tego sformułowania, które ukształtowało chrześcijańską percepcję w stopniu wciąż nie do końca zbadanym.
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Pułapki nieskoczonego wszechwiata

Chrześcijańska wiara w racjonalność wszechświata (zgodnie z zasadami geometrycznymi i matematycznymi) była w tym samym stopniu uzdrawiająca
i zbawienna, co sama narażona na niebezpieczeństwa. Kopernik bez wątpienia
przedstawiał swą teorię heliocentryzmu jako lustrzane odbicie rzeczywistości.
Nie ma w jego pismach niczego, co wskazywałoby, że heliocentryzm jest dla
niego jedyną formą, w jakiej wszechświat mógł zostać stworzony przez Boga.
Ten proroczy nadmiar wiary w racjonalność wszechświata potwierdzał się
wraz z jego poznawaniem. Jedynie historycy nauki otwarci na tragiczny sens
życia czy historii przeczują w tym, o czym będzie mowa, dramat, który może
rozegrać się przed naszymi oczami. I jeśli ów dramat wziąć za rzeczywisty ciąg
wydarzeń, a nie tylko za teatralne przedstawienie, to nietrudno będzie dostrzec
widmo grzechu pierworodnego, który poprzez pychę wytrącił intelekt ze stanu
równowagi.
Pierwsi trzej wielcy kopernikanie – Kepler, Galileusz i Kartezjusz – stanowią wystarczającą ilustrację dla tego teologicznego zagadnienia. U Keplera,
być może ze względu na jego nadwrażliwą psychikę, aprioryczna inklinacja
umysłu do nadawania kształtu wszechświatowi była wciąż równoważona
przez wyraźne rozpoznanie absolutnej wyższości Stwórcy. Dlatego też chylił
on czoło przed faktem, że orbity planet nie były doskonałymi okręgami, lecz
zdecydowanie elipsami. Obserwacja ta była dla niego lekcją pokory, a wiedział
on przecież, że chrześcijanin bez sporej dozy pokory nie jest chrześcijaninem.
U Galileusza równowaga ta jest już zachwiana na rzecz a priori. Według niego
człowiek pojmuje wielkości nie mniej doskonale niż Stwórca. Galileusz nie
rozumiał, że przyrównuje nie tyle dwa rodzaje wiedzy, co dwa sposoby pojmo78
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wania idei. Wiara Galileusza w doskonałość okręgu i ruchu po okręgu pozostała niezachwiana. Czy w związku z tym Bóg również musi patrzeć na okręgi
z podobnym, szczególnym zachwytem? Podobne domysły prowadzą do konkretnych konsekwencji w historii nauki. Galileusz – za to, że nie usłuchał przekazów Keplera w kwestii eliptyczności orbit planet (dzięki tym przekazom
heliocentryzm ruszył z punktu, na który wyniósł go Kopernik) – mógł winić
jedynie swą pychę.
U Kartezjusza równowaga ta pozostała wyraźnie zachwiana na rzecz gotowych przekonań, z jakimi ludzie podchodzą do badań. Jego naczelne dzieło
Principes de la philosophie miało jeden główny cel: zabezpieczenie absolutnej
pewności dla rozumowania ludzkiego, i to w wymiarze całego wszechświata.
Usiłując zapewnić człowiekowi pełnię światła absolutnej pewności, Kartezjusz
prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo zbliżył się do roli, jaką
przyjął Lucyfer. Już współczesny mu, niezwykle szczery w swych wypowiedziach Pascal zauważył, że w rezultacie kartezjańskiego tworzenia świata Bóg
stawał się światu niepotrzebny. Ci, którym nie odpowiada taka teologiczna
perspektywa, wyraźnie przywołująca na myśl Upadek aniołów, który przyspieszył Upadek człowieka, nie uciekną jednak od pytania o ślepą uliczkę, na którą
Kartezjusz i kartezjanie skierowali kosmologię, a w szczególności fizykę. Czyż
nie należy wyciągnąć głębokiej „moralnej” lekcji z faktu, że mimo tak obiecującego początku i takiej liczby geniuszów, wszystko wydawało się iść w złym
kierunku? Czy za faktem, że wszystkie konkluzje Kartezjusza dotyczące zderzenia ciał były częściowo lub całkowicie błędne, nie kryło się coś potenCJ’alnie
przerażającego? A co by było, gdyby wysłuchano jego wezwania, aby wszyscy
ludzie nauki informowali go o swych eksperymentach, ponieważ jedynie on
może je właściwie zinterpretować? Kartezjusz z pewnością miał setki uczniów,
lecz niewielu spośród nich eksperymentowało.
Kepler, najbardziej pracowity i wpływowy geniusz spośród tej trójki, nie
potrafił znaleźć uczniów. Co zatem by było, gdyby Jeremiah Horrocks, jedyny
wybitny zwolennik Keplera w XVII wieku, nie mieszkał w Anglii? Co by było,
gdyby jego krótkie życie (umarł w roku 1641, w wieku 23 lat) rozpoczęło
się i skończyło dwie dekady wcześniej lub dwie dekady później? W każdym
przypadku mogłoby zabraknąć decydującego pomostu pomiędzy Keplerem
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a Newtonem. Natomiast trzy prawa Keplera, omówione ponownie przez Horrocksa, bardzo pomogły Newtonowi w dojściu do wzoru na prawo powszechnego ciążenia. Newton mógł też wprawdzie przyjąć to prawo bez dowodu,
ponieważ był bardziej myślicielem a priori niż chciał to ujawniać. W rzeczywistości prawo odwrotnej proporcjonalności siły do kwadratu odległości zostało
już sformułowane w optyce przez Keplera przy czysto apriorycznym założeniu,
że rozchodzące się światło musi być homogeniczne. Takie zastosowanie euklidesowej percepcji przestrzeni było równie przypadkowe, co niebezpieczne.
Jak miała wykazać fotometria trzysta lat po Keplerze, natężenie światła
rzeczywiście malało proporcjonalnie do kwadratu odległości od źródła.
Co do euklidesowej percepcji przestrzeni, to skoro jej płaska trójwymiarowość wydawała się najbardziej naturalna, z pewnością nęcące było założenie,
że Natura w sposób „naturalny” musiała się do tego dostosować. I tu dochodzimy do przyczyny powstania pędu, bardziej „filozoficznego” niż naukowego,
do idei koniecznie nieskończonego wszechświata. Zgodnie z „homogenicznością” euklidesowej przestrzeni, nieskończony wszechświat miał być również
homogeniczny, to znaczy miał składać się z homogenicznie rozmieszczonych
gwiazd. O idei tej z pewnością mówiło się wiele, nawet jeśli dyskusji tych nie
drukowano, w przeciwnym bowiem razie nie byłaby ona przedmiotem zażartej
polemiki mniej więcej dziesięć lat po publikacji Principiów Newtona.
Nie znaczy to, że Newton bronił idei nieskończonego, homogenicznego
wszechświata, składającego się z nieskończonej liczby homogenicznie rozmieszczonych gwiazd. W notatce sporządzonej kilkanaście lat przed publikacją
Principiów, Newton mówił o ściśle skończonym, materialnym wszechświecie,
tworzącym kulę otoczoną przestrzenią lub próżnią, rozciągającą się nieskończenie we wszystkich kierunkach. Około czterdziestu lat później, w sławnym
Scholium dodanym do trzeciego wydania Principiów, tę nieskończoność
zastąpił sensorium (narząd zmysłów) Boga. Prywatnie jednak Newton wydawał
się popierać ideę ściśle nieskończonego, homogenicznego świata, jako że nie
chciał dostrzec wartości w wysuwanych wobec niego zarzutach, bez względu
na ich trafność. A były one przekonujące i nie do odparcia, mimo że nie posiadały jeszcze tego stopnia precyzji, z jakim potrafiły sformułować je kolejne
generacje. Newton, choć sam popełniał paralogizmy i wyciągał nieuprawnione
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konkluzje, postawił taki właśnie zarzut Richardowi Bentleyowi, kapelanowi
królewskiemu i przyszłemu mistrzowi Trinity College, do którego należał sto
trzydzieści lat przed opracowaniem przez George’a Greena teorii potencjału,
co pozwoliło na dokładne pokazanie niemożliwości istnienia nieskończonego, homogenicznego wszechświata, w którym dałoby się zachować prawo
powszechnego ciążenia, Bentley słusznie – choć intuicyjnie – zaproponował
wykazanie takiej niemożności. W nieskończonym, euklidesowym wszechświecie nie byłoby żadnej grawitacji właśnie dlatego, że występowałoby w nim
symetryczne przyciąganie w każdym punkcie i we wszystkich kierunkach.
Zasługą Bentleya jest również spostrzeżenie, że idea nieskończonego,
homogenicznego wszechświata mogłaby służyć jako przebranie dla ateizmu. Fizyczną nieskończoność łatwo rozumieć jako nieskończoną doskonałość, skąd tylko jeden krok do przyjęcia nieskończonego wszechświata
za ostateczny, doskonały byt. Jednak w atmosferze intelektualnej tego okresu
było jeszcze wystarczająco dużo elementów chrześcijańskich, by nie doszło
do szybkiego i szerokiego rozprzestrzeniania się tej idei. Jeszcze w roku 1756,
gdy hasło „Infini” pojawiło się w Encyklopedii Diderota, niebezpieczeństwo
przypisania nieskończoności materialnemu bytowi, na przykład wszechświatowi, było wyraźnie zauważone. Być może fakt odnotowania tej uwagi był
częścią przewrotnej strategii, wszechobecnej w tym wielotomowym wezwaniu
do przyjęcia racjonalizmu, który szybko stał się przyczółkiem czystego pragmatyzmu i materializmu. Materializm z łatwością rozprzestrzenił się na scenie
europejskiej, gdy dobiegła końca ponapoleońska era niechęci wobec rewolucji.
Od połowy lat 50. XIX dziewiętnastego wieku materializm głoszony w imieniu
nauki i na temat nieskończonego wszechświata doprowadził do publikacji
kolejnych bestsellerów i wydawało się, że nie da się go już nigdy zdyskredytować.
Jeden z pierwszych wymownych incydentów z tym związanych łączy się
z Halleyem, mającym oczywiście znacznie więcej do ukrycia niż Newton, którego unitarianizm wymagał zaprzeczenia wcielenia i innych chrześcijańskich
dogmatów. Halley musiał ukrywać oczywisty ateizm, za który natychmiast
zostałby pozbawiony swej posady w Oksfordzie. Można się było po nim spodziewać, że jako ateista zrobi wszystko, co możliwe, by ocalić pojęcie nieskoń81
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czonego, homogenicznego wszechświata. Tak też uczynił, wydając w 1720 roku
pierwszą drukowaną dyskusję o optycznym paradoksie takiego wszechświata.
Paradoks ten (lub osłabiająca obiekcja – debilitating objection) polegał na tym,
że w takim wszechświecie światło gwiazd musiałoby być w dowolnym punkcie
nieskończone. Czy rozwiązanie zaoferowane przez Halleya wydaje się niejasne, ponieważ ujęte zostało w słowa zrodzone w języku chwilowo uznanym
za naukowy? Czy też Halley celowo zaoferował niezwykłe określenie w syntaktycznie niedoskonałym zdaniu, aby jego tajemniczość rozbroić mogła każdego,
kto nie jest ekspertem? Czy też przyznał (najbardziej popularna interpretacja
jego niejasnego sformułowania), że rozmieszczenie gwiazd nie było homogeniczne i w konsekwencji, że nie był taki również wszechświat.
Jeśli tak rzeczywiście było, to do jakiego stopnia Halley zdawał sobie
sprawę, że jego ateizm jest zagrożony? Bardzo specyficznie niehomogeniczny
wszechświat musiał prowokować pytanie: dlaczego taka właśnie, a nie inna
specyficzność? Halley nie mógł nie wiedzieć, że w 1714 roku Leibniz, wielki
kontynentalny rywal, zagrażający prymatowi Brytyjczyków w nauce, właśnie
na to zwrócił uwagę w popularnym periodyku, i to w bezpośrednim odniesieniu do wszechświata. W każdym razie, nawet jeśli wszechświat był homogeniczny w tym sensie, w którym wydawał się metafizycznym zagrożeniem
dla Bentleya, to czy był ten wszechświat wolny od pytań, dotyczących wyraźnych niehomogeniczności wewnątrz niego oraz szczególności jego faktycznej
homogeniczności? Za tymi pytaniami kryło się wyzwanie, do przyznania,
że tylko Stwórca mógł wybrać specyficzność, obejmującą cały wszechświat.
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Od lepoty do schizofrenii

W średniowieczu o fizycznym wszechświecie jako całości rzeczy posiadającej
ilościowe własności twierdzono z zaangażowaniem, że nie może być nieskończony, ponieważ faktycznie zrealizowana nieskończona ilość to logiczna
sprzeczność. Ilość bowiem to ograniczoność z definicji. Interesujące jest,
że artykuł Halleya, choć tylko mimochodem, to jednak wspominał o tym problemie (dobrze znanym ludziom średniowiecza). Jednak słabego punktu w tym
sławnym obecnie artykule należy szukać gdzie indziej. Halley, jako dobrze
zapowiadający się naukowiec, był pierwszym współczesnym człowiekiem
nauki, który w roku 1679 z Wyspy Świętej Heleny obserwował południowe
niebo i jako pierwszy zobaczył Drogę Mleczną w całej jej okazałości. Nie był
jednak pierwszym współczesnym człowiekiem nauki, który nie zauważył jej
znaczenia dla rozumienia głębi fizycznego wszechświata. Galileusz, który jako
pierwszy obserwował przez teleskop oszałamiającą gęstwinę gwiazd na tym
białawym pasie nieba, nie wykorzystał swej obserwacji jako argumentu przeciw
arystotelesowskiej „doskonałości” sfery gwiazd stałych. Nie zauważył też w niej
Galileusz głównego remedium dla wąsko rozumianego, heliocentrycznego
wszechświata. Ze swoją skrywaną niechęcią do metafizyki był jeszcze mniej
skłonny, by w Drodze Mlecznej ujrzeć wielki dowód na ogólną specyficzność
wszechświata. Jedyna zaś wzmianka Newtona na temat Drogi Mlecznej była
najkrótszym możliwym banałem, wskazującym na krótkowzroczność, jeśli nie
wręcz na ślepotę. Czyż ślepota na to, co oczywiste, nie wskazuje najdobitniej
na pewnego rodzaju skazę w ludzkim intelekcie i czyż nie powinien być jej
pozbawiony umysł, który jest niemal ponadludzki?
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Gdy zastanowić się nad pracami naukowymi o Drodze Mlecznej, powstającymi od stu pięćdziesięciu lat, tj. od momentu, gdy po raz pierwszy odkryto jej
prawdziwą strukturę, pytania podobne do powyższego nasuwają się same. Jest
rok 1749, postacią dramatu jest Johann Heinrich Lambert, 25-letni nauczyciel
prywatny, nauczający w zamku niedaleko miejscowości Chur w Szwajcarii.
Pewnej pogodnej, sierpniowej nocy, obserwując niebo, zdaje on sobie sprawę
z oczywistości: biel Drogi Mlecznej jest efektem optycznym, wytworzonym
przez mnogość gwiazd wewnątrz przestrzeni w kształcie soczewki, gdy patrzy
się na nią równolegle do jej głównej płaszczyzny. Jedenaście lat później Lambert,
samouk począwszy od ósmego roku życia, wkrótce przed przyjęciem w poczet
członków berlińskiej Akademii Nauk obiera Drogę Mleczną jako główny wzorzec, gdy omawia wszechświat w swych Cosmological Letters. Praca ta była
w owym czasie pierwszą wolną od wewnętrznych sprzeczności kosmologią
i pozostała taką jeszcze przez jakiś czas. Lambert wyraźnie rozpoznał paradoks grawitacyjny nieskończonego, homogenicznego wszechświata. Dlatego
sugerował całkowitą równowagę pomiędzy siłami dośrodkową i odśrodkową
wewnątrz spłaszczonej kuli, wyimaginowanej granicy dokładnie skończonej
liczby ciał niebieskich. W ich centrum znajdować się miało ciało niebieskie tak
potężne, że jego siła przyciągania byłaby w stanie utrzymać na stałych orbitach
wszystkie ciała niebieskie, zgrupowane w systemy i systemy systemów (zbudowanych na wzór Drogi Mlecznej). Niewielu naukowców oprócz Lamberta
zdecydowało się na poszukiwanie tych hipotetycznych, centralnych ciał, które
wszystkie, jak twierdził z oczywistych względów, są ciemne.
To, że oczywiste było wyjaśnienie istoty Drogi Mlecznej jako przestrzeni
w kształcie soczewki, zawierającej ogromną liczbę gwiazd, sugeruje fakt, iż
niemal równolegle z Lambertem doszło do niego dwóch innych amatorów-naukowców. Jednym z nich był Wright, który rozbudował swój poprawny
opis Drogi Mlecznej w chorobliwy system nieskończenie licznych Dróg
Mlecznych, tak że każda z nich mogłaby być miejscem wiecznej nagrody
i wiecznego potępienia. Drugim amatorem był Kant, którego szersze spojrzenie na Drogę Mleczną nie było bardziej racjonalne niż spojrzenie Wrighta.
Uczynił on ze swego wyjaśnienia białości Drogi Mlecznej kardynalną część
swej kosmogenezy, która jest nadużyciem wobec nauki od początku do końca.
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Co niezwykle charakterystyczne, Kant stwierdzał istnienie nieskończonej
liczby galaktyk, zorganizowanych w coraz bardziej pojemne systemy. Według
niego powstawały one z kosmicznej homogeniczności i wracały do niej po to,
aby odrodzić się ponownie, niczym legendarny Feniks z popiołów. Proces
ten przypominał sferyczną falę gęstości, rozchodzącą się od hipotetycznego
punktu centralnego, podczas gdy maksima i minima gęstości odpowiadały
zmianom pomiędzy specyficznością a homogenicznością. Dwadzieścia sześć
lat później Kant pośrednio wyparł się tego wszystkiego, gdy stwierdził w swej
Krytyce czystego rozumu, że pojęcie wszechświata było bękartem metafizycznych dążeń intelektu.
Gdy Kant, po pewnym okresie mniejszej popularności, powrócił do grona
szanowanych filozofów, ci (oraz zainspirowani przez nich teolodzy) pamiętali bardzo dobrze, że odrzucił on swą kosmologię. Astronomowie zaś wciąż
uważali go za wielkiego poręczyciela (euklidesowej) nieskończoności wszechświata. Olbers był pierwszym astronomem, który sprawił, że omówiony przez
Halleya paradoks powrócił do naukowej świadomości. Jako jego rozwiązanie
podał, że światło gwiazd może być pochłaniane przez międzygwiezdny eter.
Bardzo łatwo zapomniano o tym, że kantowska, hierarchiczna kosmogeneza
wskazywała nie tyle na najwyższego, gwiezdnego hierarchę, co na zwykłe
zaniedbanie. Czyż nie ma czegoś grzesznego w tym, iż ludzki intelekt woli
dostrzegać pewne rzeczy, a innych nie? Omylność współczesnego człowieka
nie rywalizowałaby dzisiaj z omylnością aborygenów, gdyby chroniczna omylność nie była – począwszy od momentu pierwszego Upadku czy grzechu pierworodnego – wygodnym filtrem przeciw prawdzie i dowodom.
Najbardziej wymowny tego przykład dostarczyła kosmologia końca XIX
wieku. Autorytety naukowe tego czasu przedstawiały wszechświat jako nieskończony, trójwymiarowy, homogeniczny aglomerat galaktyk, składających
się z dwóch głównych części. Jedną część, o sferycznym kształcie, można było
obserwować: jako główną płaszczyznę miała Drogę Mleczną, a poza tym składała się z niezliczonych, znacznie mniejszych, spiralnych galaktyk, usytuowanych wokół jej pionowej osi. Takim wydawał się być porządny, niemal „naturalny” układ, być może nawet podlegający dynamice gwiezdnej. W jednej
tylko książce, napisanej około 1900 roku, odnalazłem wzmiankę o Drodze
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Mlecznej jako opasce, którą kosmos nosi na swym czole, na dowód swej przygodności. Był to wyrażony w paru słowach argument kosmologiczny, oparty
na specyficzności kosmosu, jedynym rozsądnym punkcie wyjścia dla takiego
uzasadnienia.
Powyższe użycie słowa „część” w odniesieniu do nieskończonego wszechświata jest niewybaczalnym błędem. W całości, w której jedna z części jest
nieskończona, część skończona, jakkolwiek duża, jest czymś dużo mniejszym
niż kropla, o której przecież nigdy nie powie się, że jest częścią oceanu. Bez
względu na to, że średnica Wszechświata – Drogi Mlecznej ma dwadzieścia
tysięcy lat świetlnych (według szacunków z 1900 roku) czy też pięć razy
więcej, jak wynika z obliczeń dokonanych w latach dwudziestych naszego
stulecia, było to mniej niż kropla w porównaniu z – w założeniu – nieskończonym wszechświatem. Około 1900 roku wśród naukowców krążyły dwa
twierdzenia na temat nieskończenie większej części wszechświata. Z jednego
wynikało, że nigdy nie będzie ona poznawalna. Cichy dowód na to opierał
się na drugim twierdzeniu, według którego fizyczny wpływ nieskończonej
części na „malutką”, znaną część jest nieistotny. Podstawą obu tych twierdzeń było przypuszczenie, że Układ Słoneczny znajduje się blisko centrum
Drogi Mlecznej. Gdy dwadzieścia lat później nasze Słońce w sposób jednoznaczny zlokalizowano w jednym z zewnętrznych ramion Drogi Mlecznej, dla
wielu było to powtórzeniem dyslokacji człowieka z centrum, zainicjowanej
przez Kopernika. Pół wieku później człowiek powrócił jednak do centrum,
i to rozumianego znacznie poważniej niż tylko jako centrum wyznaczone
przez kosmiczną topografię.
Ci, którzy cieszyli się z drugiej kosmicznej dyslokacji człowieka, ponieważ
oznaczała ona dalsze obniżenie jego pozycji, nie dostrzegali, że wyrażając
pogląd, według którego nieskończenie większa część w odczuwalny sposób nie
oddziałuje na relatywnie malutką, skończoną część, obrażali ludzki intelekt.
Opracowany jako wielki, matematyczny popis przez Lorda Kelvina, pogląd
ten był zdumiewającym ukłonem w stronę dogmatu o nieskończonej, euklidesowej przestrzeni jako jedynej dającej się pojąć podstawie fizycznej egzystencji. W ten sposób Lord Kelvin i inni wykazali krańcowe lekceważenie dla
argumentów znanych już wówczas od dziesiątek lat, które wykazywały błęd86
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ność wszelkich wariantów rozwiązania paradoksu optycznego, przedstawionego przez Olbersa. Wbrew temu rozwiązaniu nieskończona część wszechświata nie może być pominięta w żadnej szanującej się fizycznej kosmologii.
Wydawać się mogło, iż nikt nie rozumie ani też nie boleje nad tym, że hołd
składany dogmatowi nieskończonego, euklidesowego wszechświata przyniósł
w rezultacie podział całości, jaką jest wszechświat. Skoro zaś przestaje on być
spójną całością, przestaje być wszechświatem.
Umysły, którym nie przeszkadzał podział kosmosu, wykazywały symptomy
intelektualnej schizofrenii. Było to owocem dogmatu opierającego się na fałszywym założeniu, że wszechświat jest „naturalnie” tym, czym jest. Dynamika
tej logiki to przejście od a priori do rzeczywistości. Przeciwny kierunek obrała
logika, która wychodząc od niezrównanej, wspaniałej rzeczywistości Jezusa
z Nazaretu, podążała ku niezwykle rygorystycznej próbie, jaką była próba zrozumienia dogmatu o Trójcy Świętej. W wyniku tego testu logika, która przetrwała, udowodniła, że jest najlepszym sposobem na właściwe zrozumienie
wszechświata, gdyż wychodząc od faktów o wszechświecie, dochodziła do jego
racjonalnego uporządkowania.
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Teoria wzgldnoci jako droga do wszechwiata
i dalej

Najbardziej ironicznym aspektem ślepego i zaślepiającego przyjęcia podziału
wszechświata było to, że podziału tego wyraźnie nie uwzględniało powstające
właśnie w tym czasie najlepsze dzieło kosmologiczne. Od samego początku
widać było, że dzięki tej pracy nauka otrzyma, po raz pierwszy w swej historii,
wolny od sprzeczności opis przynajmniej grawitacyjnego wszechświata, bez
konieczności postulowania przy tym – jak to czynił Lambert – zupełnie hipotetycznych ciał niebieskich. Historia nauki, czy raczej jej historiografia, wciąż
jeszcze winna jest Zöllnerowi przyznanie jego zasług w tym, że w roku 1871
jako rozwiązanie paradoksu grawitacyjnego podał czterowymiarową geometrię Riemanna. Jego pomysł został natychmiast gorąco przyjęty przez brytyjskiego matematyka W. K. Clifforda, gdyż przywracał on wszechświatowi jego
intelektualną powagę. Jednak już niecałe dziesięć lat później świat akademicki, przygotowany do obchodów setnej rocznicy publikacji Krytyki czystego
rozumu Kanta, przeoczył ten fakt. Raz jeszcze akademie złożyły hołd filozoficznej pustce i nienaukowemu charakterowi kantowskich antynomii, na bazie
których Kant doszedł do groźnego wniosku, jakoby pojęcie wszechświata było
bękartem metafizycznych dążeń intelektu.
W małym zaścianku świata naukowego, zainteresowanego kosmologią,
nikt nie wspomniał o Zöllnerze, kiedy Schwarzschild w roku 1896, na stronach
ważnego periodyku, obliczył czasoprzestrzenne zakrzywienie Drogi Mlecznej,
rozumianej jako obserwowalny wszechświat. Nawet jeśli Einstein nie wiedział o pracy Zöllnera (co jest raczej mało prawdopodobne), to już na pewno
nie mógł nie wiedzieć o dziele Schwarzschilda. W każdym razie Schwarzs88
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child z wielkim zainteresowaniem śledził publikacje dotyczące prac Einsteina
nad ogólną teorią względności. Dzieło Einsteina nie było jeszcze ukończone,
a Schwarzschild już wskazał na jego ważne konsekwencje: jeśli masa gwiazd
była wystarczająco duża i gęsta, gwiazda mogła ulec zakrzywieniu grawitacyjnemu. Oczywiste było, że to grawitacja była główną kandydatką spośród
wszystkich sił fizycznych, aby abstrakcyjny, matematyczny świat tensorów
teorii względności mógł opisać wiernie świat fizyczny.
Przyspieszenie grawitacyjne mogło z łatwością zilustrować równowagę
wszystkich przyspieszonych układów odniesienia, co było jednym z głównych
twierdzeń ogólnej teorii względności. Świadectwem naukowego geniuszu
Einsteina było to, że z przykładów, w których występowały jedynie dwa przyspieszone systemy odniesienia (orbita Merkurego, zakrzywienie światła wokół
dużej gwiazdy i grawitacyjne przesunięcie prążków widma ku czerwieni,
dochodzące z takiej gwiazdy), śmiało przeszedł do przykładu obejmującego
wszystkie takie układy odniesienia. Wynik tej pracy został przedstawiony
w ostatniej opublikowanej części ogólnej teorii względności, zajmującej się jej
kosmologicznymi konsekwencjami.
Po raz pierwszy wszechświat grawitacyjny ukazał się jako mocno skupiona jedność z takimi specyficznymi danymi, jak masa całkowita (obliczona
ze średniej gęstości) i czasoprzestrzenne zakrzywienie albo odwrotność kwadratu promienia możliwie najdłuższej drogi, na którą zezwala ta masa całkowita. Całość tych możliwych dróg ruchu tworzyła sferyczną sieć; z tego też
powodu einsteinowski wszechświat utożsamiano z kulą. Oczywiście, kula
ta była czterowymiarowa. Jako taka mogła zostać wizualnie przedstawiona
poprzez zredukowanie jej do modelu trójwymiarowego, ogromnej sferycznej
powierzchni, na której znajdowały się nieskończenie cienkie, dwuwymiarowe
dyski, przedstawiające trójwymiarowych ludzi czy jakiekolwiek inne poruszające się obiekty. Jako że jedynym możliwym ruchem byłoby posuwanie się
po tej powierzchni, żaden z tych ruchów, bez względu na to, jak długo trwał,
nie mógł uciec ku nieskończoności.
Nieskończoność, przynajmniej w sensie euklidesowym, nie mogła już być
uznawana za coś, na co kosmiczna, fizykalna egzystencja zasługuje w sposób
„naturalny”. Naukowe głosy, będące odbiciem rozczarowania, żeby nie powie89
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dzieć oszołomienia tym stanem rzeczy, rozbrzmiały w sposób „naturalny”
w latach dwudziestych naszego stulecia, gdy przez świat naukowy przeszła
pierwsza fala uderzeniowa ogólnej teorii względności. Niechętnie porzucono nadzieje, że będzie można dalej stosować do wszechświata euklidesową
nieskończoność.
Nie zapadło w świadomość naukową to, że smutek ów nie dotyczył przecież porzucenia samego pojęcia euklidesowej nieskończoności, będącej specyficznym przypadkiem wśród innych, nie mniej specyficznych (szczegółowych)
geometrii i nieskończoności. Smutek związany był z odrzuceniem zakładanej
„naturalności” tej nieskończoności, gdyż owa „naturalność” wydawała się
oddalać widmo kosmicznej przygodności. Czyż nie jest tragikomiczne, że człowiek, miast się radować, opłakiwał ten fakt? Czyż kosmiczna przygodność nie
zwiększała jego perspektywy racjonalności w stopniu, który był nieskończony
– i to w dużo szerszym znaczeniu tego słowa niż tylko geometryczne?
Oznak powszechnej radości brakło również, gdy Einstein zajął się
poważnie inną nieskończonością, która mogła pomieścić nieskończoną liczbę
grawitacyjnie oddziałujących rzeczy. Koncepcja ta okazała się bowiem też niezwykle daleka od „naturalnej”. Przypominała spiralnie obracającą się czasoprzestrzeń czy też sieć możliwych dróg ruchu. Einstein odżegnywał się od niej
jak od czegoś „zabawnego”, czego nie należy brać poważnie (inna nieskończoność, zaproponowana przez niego później, przypominała hiperboliczną
powierzchnię bez granic, coś podobnego do siodła bez krawędzi). Pod tym
iście niefrasobliwym podejściem Einsteina kryły się motywacje czy preferencje daleko wykraczające poza fizykę. Były one de facto metafizyczne, czy
raczej antymetafizyczne. Dowodzi tego reakcja Einsteina, gdy dowiedział się
on od de Sittera, że jego „sferyczny” wszechświat nie jest stabilny.
Fakt, iż Einstein był zaszokowany tą wiadomością, można wyjaśnić jedynie
jego przywiązaniem do idei sferycznego wszechświata, o ile był on statyczny,
to znaczy nieruchomy, czy też znajdował się poza czasem. Taka kula, nie
mniej niż Arystotelesowi czy innym szlachetnym poganom, dawnym i współczesnym, także i Einsteinowi wydała się „naturalną” formą bytu. „Naturalność”
oznaczała przy tym tyle, że byt musiał być tym, czym był i nie mógł być niczym
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innym, i stąd też nie wskazywała ona na nic poza samą sobą, a już z pewnością
nie na to, czym jest sam tylko Bóg wobec wszechświata.
W swoim postanowieniu, aby nie patrzeć „poza” wszechświat, Einstein
mógł znaleźć wsparcie psychologiczne w idei statycznego, sferycznego wszechświata, martwiąc się jedynie jego możliwą ekspansją. Nic nie zmusza nas bardziej do patrzenia „poza” niż mijający czas. Aby wykluczyć owo „poza” z naukowej kosmologii, wprowadził zatem czynnik korekcyjny, który nazwał „stałą
kosmologiczną”. Miał w ten sposób ocalić wieczność wszechświata. W końcu
jednak musiał przyznać, że tym samym popełnił największy błąd w swej
karierze, choć na długo po tym, jak belgijski ksiądz, Abbe Lemaitre, wyprowadził z teoretycznych przesłanek prędkość, z jaką einsteinowski wszechświat
musiałby się rozszerzać, prędkość, którą szybko zweryfikowały obserwacje
zaczerwienienia w widmach galaktyk. Jednak Einstein – antymetafizyczny
kosmolog – nie poddawał się. Wolał już zmienić swoje uprzednio negatywne
zdanie na temat do wszechświata, który nie tylko, że miał się rozszerzać, ale
także kurczyć, czyli oscylować. Po intelektualnym ciosie, jakim była dla niego
praca Lemaitre’a, w Einsteinie zapłonęła iskierka nadziei na ocalenie kosmicznej wieczności, gdy przyjął ideę wszechświata oscylującego.
Logicznych konsekwencji nie mogły jednak zmienić wyraźnie subiektywne
opcje. Zaledwie sześć lat przed śmiercią Einstein uznał za istotne, by w liście
upewnić swego bliskiego przyjaciela, że z powodów kosmologicznych nie
stanie się wierzącym. Argumenty, jakich użył, były dwa, oba nieprzekonujące.
Jeden: ad kominem, skierowany przeciw Pfaffen, jak pejoratywnie określano
w Niemczech księży, którzy – według Einsteina – już starali się wykorzystać
jego kosmologię jako argument kosmologiczny: „niech diabeł martwi się
tym, co oni zrobią z moją kosmologią! ”. Drugim było twierdzenie, ulubione
w kręgach racjonalistów, że nieracjonalne jest wykraczanie „poza” wszechświat. W kręgach tych nie pamiętano już, że racjonalna filozofia w wydaniu
Kanta zabraniała „racjonalnie” zajmować się nawet samym wszechświatem.
Zatem można pomiędzy wierszami listu Einsteina dopatrzyć się ironii: „Nie
ma logicznej możliwości, aby wykroczyć poza wszechświat”.
Byłoby bardziej logiczne, gdyby Einstein albo przypomniał sobie o nakazie
Kanta, albo właśnie wówczas potwierdził swą spinozowską religię kosmiczną.
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Wychwalał tę religię, gdy płynąc do Ameryki przesłał telegraficznie odpowiedź
na pytanie rabina Herberta S. Goldsteina o swoje religijne przekonania.
Gdy Spinoza zrównał Naturę z Bogiem, został wypędzony z ortodoksyjnej
synagogi w Amsterdamie. Jednak od czasu tych wydarzeń część wyznawców
judaizmu straciła zbyt dużo duchowej przenikliwości, by odczuć smutek
z faktu wyznawania przez Einsteina kosmicznej religii – formy pogaństwa.
Ta forma pogaństwa właśnie sprawiła, że od samego początku odrzucał on
głębsze wnioski, jakie logicznie można wysnuć z lektury jego zdumiewającej
pracy kosmologicznej, które wskazują właśnie na owo „poza”. Ceną, jaką
musiał za to zapłacić, było przyjęcie słabej nauki, a w dodatku jeszcze słabszych filozofii, które się akurat nadarzyły.

92

EGZORCYŚCI W NAUKOWYM PRZEBRANIU

Egzorcyci w naukowym przebraniu

Fakt zwalczania przez Einsteina wniosków płynących z jego kosmologii jest
przykładem decyzji, jaką podjęła większość współczesnych naukowych kosmologów, aby z przedmiotu ich badań wypędzić, tak jak wypędza się złe duchy,
owo metafizyczne „poza”. Ich wysiłki układają się dwutorowo: albo konstruują
oni takie modele kosmologiczne, by zaprzeczyć, że wszechświat ma charakter
zależny od czasu, albo w sprytny sposób, udając naukowość, której im de facto
brakuje, próbują znaleźć luki w czasowości kosmosu.
Pierwszą z całej serii tego typu teorii była teoria stanu stacjonarnego
wszechświata. Jej autorzy – Hoyle, Bondi i Gold – sugerowali pojawianie się
w całym wszechświecie, w stałym tempie (z niczego!) atomów wodoru. Tempo
pojawiania się atomów wodoru miało być takie, by mimo wzrostu międzygalaktycznej przestrzeni, spowodowanego przez recesję galaktyk, utrzymać
stałą gęstość materii. Według Hoyle’a i współpracowników ta jednakowość
zapewniać miała wieczność i eliminowała konieczność postulowania istnienia
Stwórcy. Taki był sens „doskonałej zasady kosmologicznej”, o której H. Dingle,
przewodniczący Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, powiedział bez
ogródek, że jest „doskonałą zasadą rolniczą”. Dingle powinien był przypomnieć
o tym, jak pomocne dla rozwoju nauki było uznawanie przez trzysta lat zasady
ścisłego zachowania materii we wszystkich procesach fizycznych. Jednakże
jego główny zarzut wobec Hoyle’a i współpracowników dotyczył marnowania
wielkiego talentu matematycznego na coś skrajnie bezużytecznego. Dingle
jako panteista nie wgłębiał się w to, że materia miała się pojawiać z niczego,
i to bez Stwórcy. Dziesięć lat później Hoyle sprecyzował to zupełnie jasno, gdy
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zapisał: „Bóg=Wszechświat”, gdy znak tożsamości z definicji oznaczał nie równość, lecz identyczność.
Ciekawe, który z uczestników tego dostojnego spotkania w Królewskim
Towarzystwie Astronomicznym pomyślał o znanym od wieków arystotelesowskim (pogańskim) skłanianiu się ku temu, aby brać wszechświat za byt
doskonały ze względu na jego zakładaną stałość i wieczność? Jednak to, czy
Hoyle myślał właśnie o Arystotelesie, gdy spekulował nad „doskonałą” zasadą
kosmologiczną, jest bez znaczenia. W obrębie metafizycznego użycia czy nadużycia nauki, zasadniczych opcji jest niewiele. Wybór, którego dokonuje się
spośród nich, jest czyniony instynktownie, według obowiązującego od dawna
wzorca, nawet wtedy, gdy brakuje szczegółowych informacji o właściwym tym
opcjom, niegdysiejszym pochodzeniu.
Wymowne jest, że pierwsze ostrzeżenie przed przeciwmetafizyką, przyjmowaną w teorii stanu stacjonarnego wypowiedziane zostało przez osobę
duchowną, samego Piusa XII. Przemawiając w 1950 roku na zebraniu astronomów z całego świata, wśród których obecni byli także Hoyle i Gold, Papież
skrytykował takie poglądy, choć ze względów kurtuazyjnych krytyka ta nie
była zbyt ostra. Około dziesięciu lat później teoria o ciągłym tworzeniu się
atomów wodoru, jak ją sformułowali Hoyle i współpracownicy, została uznana
na łamach niemal dwustutomowej Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism („Dwudziestowiecznej encyklopedii katolicyzmu”) jako teoria, z którą
nie kłóci się chrześcijański dogmat o stworzeniu! Pokazuje to, jeśli trzeba
na to dowodów, że osłabienie intelektu za sprawą grzechu pierworodnego
nastąpiło także u tych, którzy powinni być w posiadaniu lekarstw, łagodzących
skutki tego grzechu. Co do społeczności naukowej – by nie wspomnieć o popularyzatorach nauki – teoria stanu stacjonarnego wkrótce zajęła zaszczytne
miejsce jednej z trzech rywalizujących kosmologii. Pozostałymi były: teoria
wszechświata rozprzestrzeniającego się oraz teoria wszechświata oscylującego.
Co do tej ostatniej teorii, już we wczesnych latach trzydziestych dwudziestego wieku wyraźnie pokazano, że oscylacje muszą stopniowo zamierać.
Dowodu na to dostarczył kosmolog tej rangi co R. C. Tolman, w głośnym
tomie wydanym przez Oxford University Press. Z jego badań wynikało,
że model oscylujący jest tylko wariantem modelu linearnego, reprezento94
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wanego przez model kosmosu rozszerzającego się. Ten ważny wynik został
zignorowany ze względu na praktyczne wnioski, do których prowadził. Trzydzieści lat później P. C. W. Davies mógł go już przedstawić, jakby był czymś
nowym. W 1983 roku jeden ze znaczących kosmologów nie chciał mi wierzyć,
że wybitne dzieło Tolmana, z którego często korzystał, zawierało informacje,
a nawet kilka diagramów przedstawionych później przez Daviesa. To bardzo
naturalne, że nie zauważa się tego, czego nie chce się widzieć, i odwrotnie,
że widzi się to, co chce się dostrzec. Kosmolog, o którym mowa, jest jednym
z promotorów teorii, którą najadekwatniej można chyba nazwać teorią stacji
pomp. Postuluje ona dopompowywanie do wszechświata pod koniec każdego
cyklu świeżej materii, powstającej z niczego, i to w kosmicznych ilościach, aby
kolejny cykl uczynić równie energicznym, jak cykl poprzedni.
Poważniejsze z punktu widzenia nauki, choć równie desperackie, było
eksperymentalne poszukiwanie brakującej masy. Miarę możliwej desperacji
wyrazi fakt, że znana gęstość materii kosmicznej stanowi tylko jeden procent
gęstości potrzebnej do dostarczenia wystarczającej siły grawitacyjnej, aby spowolnić i w końcu zawrócić rzeczywistą ekspansję wszechświata. Długi szereg
pretendentów, którzy mogliby się do tej sztuczki przyczynić – gwiazdy karły,
gwiazdy neutronowe, kwazary, czarne dziury i wiele innych – nie był w stanie
nawet zbliżyć się do niezbędnych wielkości. Zgoła inne wrażenie można było
odnieść, czytając prasowe nagłówki, pełne niezmiernej radości spełnienia,
które jednak okazywało się stopniowo tylko pobożnym życzeniem. Ciężkie
neutrino, ostatni poważny pretendent, z którym wiąże się najwięcej nadziei,
okazał się być w ogromnym stopniu argumentem przeciw. Jego obecność,
nawet w stosunkowo niewielkim procencie zbliżona do wymaganej ilości
oznaczałaby, że galaktyki nie mogłyby zostać utworzone, co znaczy, że gwiazdy
i planety również nie powstałyby. Na myśl natychmiast przychodzi egzorcyzm,
dzięki któremu wprawdzie wypędzono diabła, lecz na jego miejsce przyszło
diabłów siedmiu, i to znacznie gorszych.
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Metafizyka fizycznego wszechwiata

Niepowodzenie w poszukiwaniach „brakującej” masy jest tylko jeszcze jedną
kartą długiej historii, która wciąż czeka na spisanie. Pośrednio, choć w sposób
istotny, dowodzi słuszności teorii wszechświata rozszerzającego się, potocznie
nazywanej teorią Wielkiego Wybuchu, którą najpełniej potwierdzają badania
nad wczesnymi fazami wszechświata. Prace w tym kierunku uzyskały potężny
impuls po odkryciu w 1965 roku promieniowania kosmicznego tła o temperaturze 3° K. Można w dowodach potwierdzających słuszność tej teorii dojrzeć coś nawet bardziej znaczącego i głębszego niż fakt, że tak jak wszystko
inne, wszechświat jest również zależny od czasu. Narodziny, życie i śmierć
jako pojedynczy, nieodwracalny i niepowtarzalny proces pozostają przypomnieniem przygodności, to znaczy niekoniecznego charakteru egzystencji.
Uwaga ta, zwłaszcza w naszym wieku niewrażliwości na kwestie metafizyczne,
może zachęcić do tego, by potraktować wszechświat jako monumentalnego
nauczyciela głębokiej, choć szokująco prostej lekcji metafizyki. Nawet gdybyśmy mieli dowód na wieczność wszechświata (oczywiście nie mógłby taki
dowód pochodzić z nauki eksperymentalnej, ponieważ nie może ona dostarczyć dowodu na trwanie wieczne), lekcja, o której mowa, w sposób przekonujący udowodniłaby przygodność wszechświata, to znaczy fakt, że wszechświat
niekoniecznie musi być tym, czym jest, że mógłby być zupełnie inny. Jako
taki musi zatem wynikać z wolnego, wyboru, co w końcu dowodzi pośrednio,
że wszechświat wcale nie musiał zaistnieć. Dokładnie to właśnie oznacza przygodność wszechświata fizycznego, będąca lekcją metafizyki.
Pierwszy etap tej lekcji to zauważenie faktu, że wszystkie wczesne fazy
wszechświata wydają się być czymś absolutnie przeciwnym do homogenicz96
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ności bez żadnych charakterystyk, z której, jak do niedawna twierdzono,
miał się rozwinąć wszechświat. Największą popularność zyskało to twierdzenie w momencie, gdy Herbert Spencer przekształcił mgławicową hipotezę
Laplace’a, wyjaśniającą pochodzenie systemu słonecznego, w genezę całego
wszechświata. Jako taka, mgławicowa hipoteza stała się oparciem tak dla burżuazyjnego, jak i bolszewickiego materializmu. Zakładana homogeniczność
punktu zero wszechświata miała przekonać niezliczone niezbyt dociekliwe
umysły, że jest to sprawa tak oczywista, że zbędne są wszystkie dalsze pytania.
Sto lat później kosmologia, osiągnąwszy prawdziwie naukowy status, odkrywa
kolejne, coraz wcześniejsze stadia wszechświata, same niehomogeniczne, specyficzne, subtelnie asymetryczne stany kosmiczne.
Jeden taki stan związany jest z „gotowaniem się” pierwiastków lekkich
zaraz po tym, gdy minęły pierwsze trzy minuty kosmicznej ekspansji. Owo
„gotowanie się” mogło zaistnieć tylko wtedy, gdy dla każdego protonu, neutronu i elektronu dostępnych było dokładnie czterdzieści milionów fotonów.
Widać wyraźnie, że nie jest to stan rzeczy charakteryzujący się homogenicznością czy symetrią, często brany za „naturalną”, stąd też konieczną formę egzystencji. Znacznie „wcześniej” w owych pierwszych trzech minutach, to znaczy
znacznie bliżej hipotetycznego punktu zero, pojawia się nie mniej asymetryczna czy „nienaturalna” sytuacja. Informacje na jej temat uzyskano przez
odkrycie dziwnej asymetrii w zanikaniu neutralnych mezonów K2. Na tysiąc
ich zaniknięć dwa mezony nie przechodzą w oczekiwane trzy jt-mezony
(piony), lecz tylko w dwa z nich. Stąd też wynika, że na „początku” zwyczajnej
materii wytwarzało się nieznacznie więcej niż antymaterii; dokładnie w ilości
jednej cząstki na 10 miliardów. Takie minimalne odejście od symetrii szokuje
bardziej niż wyraźnie zachwiana równowaga.
I tak dochodzimy do drugiego etapu przesłania współczesnej naukowej
kosmologii, przesłania wychodzącego daleko poza sferę świata fizycznego.
Kosmologia pierwsza upewniła współczesnego człowieka o ważności pojęcia
wszechświata i bez względu na to, co powiedzieli Kant i całe jego intelektualne potomstwo, nie da się tego faktu podważyć tylko dlatego, że nauka
często dochodzi do sprzecznych konkluzji na temat wszechświata. W rzeczywistości fakt, iż fizyka w czasach Kanta nie mogła powiedzieć nic dokład97
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nego na temat wszechświata, podważał jego twierdzenie, że metafizyka, jeśli
ma być „dokładna” lub godna zaufania, powinna być wzorowana na fizyce.
Zaś fakt, że współczesna naukowa kosmologia oferuje bogactwo dokładnych szczegółów na temat wszechświata powinien, jak się wydaje, istotnie
zwiększać jej wiarygodność w naszym wieku nauk, w którym – prawidłowo
czy błędnie – wszystko, włącznie z filozofią, oceniane jest pod kątem naukowości. Poza tym współczesna naukowa kosmologia ukazała wszechświat jako
niezwykle specyficzną całość, zarówno w jego szczegółowych, jak i ogólnych
cechach, począwszy od najwcześniejszych chwil. Specyficzność owa jest tak
uderzająca, że da się ją, po przetłumaczeniu z niezwykle skomplikowanego
matematycznego rachunku, przedstawić przy pomocy prostych określeń.
Aby uciec od metafizycznych konsekwencji takiego obrazu wszechświata,
można spróbować dwóch sztuczek – jednej raczej prymitywnej, drugiej zaś
bardzo wyszukanej. Prymitywną i sztubacką sztuczką jest stwierdzenie, że to,
co jest proste, nie wymaga wyjaśnień. Tak też Israel Isaac Rabi, przyszły laureat Nagrody Nobla, usłyszawszy jako nastolatek o systemie kopernikańskim,
powiedział swym pobożnym rodzicom: „To jest bardzo proste, któż potrzebuje
Boga? ”. Taki powód rozstania się z religią jest nie tyle prosty, co raczej prostacki.
Można trójkąt prostokątny równoramienny uznać bez formalnego dowodu
za połowę kwadratu. Jednak wciąż jeszcze pozostanie pytanie – dlaczego taki
trójkąt, a nie inny? – i pytanie to będzie zasadne także w przypadku, gdyby
najwcześniejsze fazy wszechświata uznać za odpowiednie wielości trójkątów.
Odpowiedź, że trójkąt jest matematycznie konieczną pierwotną formą geometrii, nie zabrzmiałaby wiarygodnie dla nikogo, kto widział kształty inne
niż trójkąty, a także różne rodzaje trójkątów. Jednak gdy tę samą odpowiedź
podaje się odnośnie do systemu cząstek elementarnych (bardzo sofistyczna
sprawa), niefachowiec nie zauważy zasadniczego nadużycia w słowach, które
są tyleż proste, co ezoteryczne. Gdyż pod słowną fasadą cząstek wirtualnych,
dziwności, symetrii cechowania, fałszywej próżni, defektu strunowego i superunifikacji kryje się szokujące przeoczenie najcięższego ciosu, wymierzonego
pretensjonalnym aspiracjom naukowym.
Symptom, który liczy sobie niewiele ponad sześćdziesiąt lat, trudno nazwać
chronicznym. Biorąc jednak pod uwagę gwałtowność, z jaką w naszym stuleciu
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pewne informacje naukowe, argumenty i szokujące konkluzje były komunikowane, publikowane, przyjmowane, poddawane dokładnemu badaniu, akceptowane lub odrzucane, „chroniczny” jest chyba jedynym słowem, opisującym
umysłową inercję fizyków wobec twierdzenia Gódla, przedstawionego Wiedeńskiej Akademii Nauk w 1930 roku. Inercja ta jest tym bardziej szokująca,
że wiodący matematycy natychmiast zdali sobie sprawę, że ich największe
marzenia okazują się nieziszczalne. Nieziszczalna okazała się bowiem ostateczna forma matematyki, obejmująca wszystkie jej dziedziny, forma, która
miała być prawdziwa przez wewnętrzną spójność swych postulatów. Twierdzenia Gódla pokazały jednak, że nawet w arytmetyce, stosunkowo prostej
gałęzi matematyki, dowód na spójność dowolnego zbioru nietrywialnych
twierdzeń mógł pochodzić jedynie z założenia niezawartego w tym zbiorze.
Możliwość zastosowania tego wszystkiego do naukowej kosmologii
powinna być oczywista ze względu na jej matematyczny charakter. Nie
mniej oczywista powinna być zdrowa reakcja na jakiekolwiek pyszałkowate
twierdzenie, że niedługo (to, czy miałyby to być trzy miesiące czy trzy lata,
powinno być bez znaczenia) nauka dojdzie do ostatecznej formy teorii cząstek
elementarnych, której prawda wynikałaby z apriorycznej podstawy40. Taka
teoria z punktu widzenia identyczności pracy nad najwcześniejszymi fazami
wszechświata i badań nad cząstkami elementarnymi oznaczałaby oczywiście
taki system kosmologii, o którym można by wypowiadać najdalej nawet idące
twierdzenia. Prawdziwość twierdzenia oznaczałaby prawdziwość założenia
a priori o jedynym możliwym kształcie wszechświata. W takim przypadku
nie można by już było bronić przygodności wszechświata, to znaczy faktu, że
rzeczywista specyficzność wszechświata jest wynikiem wyboru spośród wielu
różnych możliwości. Ponieważ taki wybór implikuje istnienie Stwórcy, oczywiste wydaje się, że twierdzenia Gódla są wsparciem dla metafizyki i teologii.
Twierdzenie to jest najostrzejszym narzędziem naukowym, zdolnym obalić
potężnym ciosem owo chełpliwe przekonanie, które od czasów Galileusza
rzuca ponury cień na naukowe aspiracje. Nie miejsce tu, by cytować Eddingtona, Oppenheimera, Weinberga, Gell-Manna, Hawkinga i innych wybitnych
fizyków41, którzy raz po raz określali swój główny cel przy użyciu słów, będących wariacjami na temat pamiętnej wypowiedzi Einsteina. On to wyraził
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nadzieję, że jego zunifikowana teoria (Unified Theory) będzie taka, że nawet
Pan Bóg nie byłby w stanie przedstawić lepszej.
Oczywiście, twierdzenia Gódla nie oznaczają niemożliwości teorii fizycznej,
która opisałaby wszystkie zjawiska fizyczne. Ci, którzy są przekonani o wiarygodności Bożej gwarancji, że wszystko jest urządzone „według miary i liczby,
i wagi” w żadnym razie nie powinni liczyć na taką niemożność. Powinni oni
być ostatnimi, którzy zechcą wykorzystać wielkie trudności, na które napotykają próby – coraz intensywniejsze i podziwu godne -sformułowania teorii
superunifikacji. W teorii takiej wszystkie siły fizyczne byłyby opisane jako
różne aspekty jednej tylko siły czy raczej matematycznego formalizmu. Nie
będąc zagrożeniem dla przygodności wszechświata, formalizm taki, przez swą
uderzającą szczegółowość, wskazywałby na przygodność właśnie. Chrześcijanin nie potrzebuje wiedzieć nic więcej, aby zachować pewność siebie, gdy
napotka w dobrej jakości książkach popularyzujących naukę najnowsze formy
„superteorii”. We wszystkich takich teoriach powinien on móc odnaleźć jedną
cechę, którą najlepiej przedstawia teoria superstrun. Struna, zwłaszcza jeśli
jest dwuwymiarowa, jest z całą pewnością specyficzna, wręcz fantastycznie
specyficzna. W przypadku udanego sformułowania superteorii chrześcijanie
powinni się rozradować ogromnym naukowym dowodem prawdy zamkniętej
w Objawieniu, że Boże stworzenie jest wyjątkowym i nadzwyczaj spójnym
dziełem.

100

ILUZJE BYCIA STWÓRCAMI

Iluzje bycia Stwórcami

Obecnie toczy się wiele dyskusji na temat wielości wszechświatów, polemik,
w których za sprawą naukowców marnuje się mnóstwo farby drukarskiej.
Powinien zaś wystarczyć jeden elementarny argument. Wszechświaty te
albo na siebie oddziałują, albo nie. W pierwszym przypadku stanowią one
jeden wszechświat. W przypadku drugim nie ma możliwości, aby się czegoś
o sobie dowiedziały, a w związku z tym pozostają dla nauki nieistotne. Mimo
że argument ten wynika z elementarnej logiki, jest on niezmiernie znaczący
dla inflacyjnej teorii wszechświata ze względu na następujące dwa powody:
po pierwsze stanowi kosmicznej wielkości ilustrację ostrzeżenia Edmunda
Burke’a: „Przyzwyczaić się można do wszystkiego”. Po drugie: pokazuje, że jeśli
teoretycy wszechświata inflacyjnego chcieli pozostawać w granicach zdrowej
nauki, musieli przyjąć jedność wszechświata.
Gdy w późnych latach siedemdziesiątych naszego stulecia została przedstawiona teoria inflacyjna, jej twórcy – fizycy czasem jeszcze dwudziestoletni – byli
reprezentantami czołówki zaledwie trzeciej generacji fizyków, którym dane było
znać cuda teorii kwantowej. W swych badaniach nad najwcześniejszymi fazami
wszechświata, gdzie wszystkie fizyczne interakcje zgęszczone są tak bardzo,
że nie można już stosować ogólnej teorii względności, owi fizycy nie byliby już
w stanie nawet pomyśleć o czymś innym niż o mechanice kwantowej. Największym problemem, przed jakim stanęli w swych badaniach, było zaproponowanie
takiego modelu wczesnego i niewiarygodnie małego wszechświata, który wyjaśniałby jego spójność w fazie tworzenia lżejszych pierwiastków, a potem galaktyk.
Wychowani na statystycznych metodach mechaniki kwantowej, zaproponowali
formę równania Schródingera, która będąc zasadniczo funkcją prawdopodo101
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bieństwa, „przewiduje” dużą różnorodność embrionalnych wszechświatów,
z których każdy rządzi się odmiennymi prawami. Wynikałoby z niej, że nasz rzeczywisty wszechświat, tak jak i inne wszechświaty, zawdzięcza swą egzystencję
„przypadkowemu pojawieniu się” ze struktury, która jest probabilistyczna z definicji i dlatego też może tworzyć jedynie prawdopodobieństwa. Teoria inflacyjna
wszechświata w swej zdrowej pod względem naukowym części przedstawiająca
wszechświat, który w najwcześniejszej, embrionalnej fazie „nadmuchiwany” jest
z prędkością znacznie większą niż jego późniejsza „ekspansja”, powinna rodzić
najpoważniejsze pytania filozoficzne. Niestety, nawet nienaukowcy nie martwią
się dziś stwierdzeniem „przypadkowe pojawianie się”, bowiem szeroka opinia
publiczna ludzi wykształconych przyzwyczaiła się już do tego twierdzenia, które
naukowcy powtarzają od sześćdziesięciu lat (okres czasu wystarczający na pojawienie się trzeciej generacji naukowców). Twierdzenie, które nie ma uzasadnienia
w mechanice kwantowej, jest podstawą standardowej, filozoficznej interpretacji
mechaniki kwantowej, opracowanej przez Wernera Heisenberga, a zwłaszcza
Nielsa Bohra w Kopenhadze. (Dlatego zwyczajowo nazywa się ją kopenhaską
filozofią mechaniki kwantowej). Obydwaj ci naukowcy przyjęli podstawową
konsekwencję mechaniki kwantowej, dotyczącą niemożliwości zmierzenia pewnych interakcji z pełną dokładnością, za usprawiedliwienie następującego twierdzenia, jeśli tak można nazwać to logiczne salto: „interakcja, której nie można
dokładnie zmierzyć, nie może dokładnie zaistnieć”. I na tym samym oddechu
zaczęli celebrować zgon przyczynowości, a w konsekwencji wyniesienie na tron
przypadku.
Nie zastanawiając się wiele nad tak niewiarygodnym saltem, naukowcy
szybko zaczęli zakładać, że „przypadek” mógł dostarczyć energii lub materii,
która, ze względu na niemożliwość dokładnego zmierzenia, nie mogła być
określona matematycznie. To niewiarygodne nadużycie – z pewnością świadczące o ciosie, który spadł niegdyś na ludzki umysł – zyskało tak powszechne
poważanie w świecie nauki, że dwadzieścia lat później Hoyle i współpracownicy mogli zaproponować pojawianie się z niczego, w każdej sekundzie,
atomów wodoru w ilościach umożliwiających powstanie całych gwiazd. Nie
musieli się obawiać głośnego oburzenia ze strony naukowców, którzy już zdołali przyzwyczaić się do idei, że oszustwo z energią i materią na małą skalę
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jest uczciwym – pod względem intelektualnym – sposobem postępowania.
Toteż trzydzieści lat (lub całą generację) później rzecznicy teorii inflacyjnej nie
spotkali się z miażdżącą krytyką, gdy w swoich mądrze wyglądających równaniach matematycznych próbowali udowadniać, że tak „powstają” niezliczone
wszechświaty. Jeden z nich nawet kilka razy stwierdził chełpliwie: „Wszechświat jest być może ostatnim darmowym obiadem”. Los chciał, że przechwałka
ta wypowiedziana została właśnie w owym okresie, gdy ostatnie „darmowe
obiady” zupełnie zniknęły, ze względu na zrozumienie faktu, że dopóki kredyty i debety nie są zrównoważone, cała ekonomia grozi upadkiem.
Gdy poczucie wyższości nad realnością dochodzi do takich rozmiarów,
że sam wszechświat ulega zatracie, jedynie szaleńcze umysły mogą nie
dostrzec rozgrywającego się ponownie spektaklu, którego główną bohaterką
jest duma, za przyczyną której nasi praprzodkowie złamali zakaz, bo chcieli
stać się „niczym bogowie”. Gdy Hawking, kończąc swą pochwałę teorii inflacyjnej, pyta: „Gdzie jest zatem miejsce dla Stwórcy? ”, w pytaniu tym można
dostrzec wręcz lucyferyczną nutę. Jednakże być może niektórym przeszkadza
moja teologiczna perspektywa. Proponuję więc przyjrzeć się tej sprawie z perspektywy czysto filozoficznej. Kilku liderów mechaniki kwantowej wielokroć
przyznawało, zresztą bez śladu zażenowania, że kopenhaska interpretacja
teorii inflacyjnej prowadzi do wniosku logicznego, który jest solipsyzmem.
Jako że solipsysta nie musi zważać na argumenty innych, sztuczkę wyciągania
całych wszechświatów niczym królików z kapelusza należy pozostawić bez
żadnego dalszego komentarza.
Fakt, iż solipsyści rozmawiają z innymi, mimo że ich filozofia sprzeciwia
się temu, jest dowodem, iż żaden filozof – w tym także naukowiec – nie może
zupełnie odrzucić zdrowego rozsądku. Świadczy to o niezamierzonej normalności i jest przy tym niezmiernie pouczające, że widząc wielość wszechświatów,
z których każdy różni się od drugiego i nie jest w żaden fizyczny sposób z nim
powiązany, rzecznicy teorii inflacyjnej szybko zaczęli się zastanawiać, jak
z tych „wszechświatów” uzyskać jeden spójny wszechświat, który musi być
jeden, jeśli ma być wszech-światem. Starożytni Rzymianie powiedzieliby:
„Choćbyś naturę wypędzał widłami, ona zawsze powróci”. Naukowcy, o których mowa, są jeszcze stosunkowo młodzi i może zbyt wcześnie na badanie
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ich religijnych przekonań. Można jednak śmiało założyć, że na pytanie o Boga
większość z nich – niczym współcześni Galileusze – wzruszyłaby ramionami.
Nic dziwnego. Wiedział już o tym komisarz z Darkness AT Noon, że: „Jak
długo chaos rządzi światem, Bóg jest anachronizmem”. Niemniej tutaj też
Natura czy normalność dochodzi do głosu. „Rządzący” chaos to pojęciowa
sprzeczność. Rządzenie, które nie odbywa się konsekwentnie, to znaczy stale,
nie jest rządzeniem. Można tu zresztą dodać, że dokładny albo całkowity chaos
jest niewyobrażalny. Ludzki umysł na zawsze pozostanie zakotwiczony w tej
normalności, która jest logiką – nie może się z nią nigdy rozejść. Ostatnio
zaczęli to pojmować niektórzy teoretycy mechaniki kwantowej, gdy dostrzegli
to, co oczywiste, to znaczy, że przyjmują niewypowiedziane założenie istnienia
niestatystycznych parametrów poniżej poziomu, na którym przypadkowi
przypisuje się rolę przeciwną do tej, którą przypisuje się regule.
Nie jest przypadkiem, że w wieku teologii subiektywistycznej sześciu duchownych pisze książkę The Myth of God Incarnate. Jak można się domyślić, autorzy
tej pracy nic nie mówią na temat wszechświata. Nie dotarli oni jeszcze do tego
wstępnego stadium w filozofii, które zaczyna się od zadziwienia. Powinni zaś
pójść za przykładem pewnego wybitnego fizyka cząstek elementarnych, który
mimo aprioryzmu obecnego w jego intelektualnej dociekliwości, zastanawiał się
nad zdolnością słabego człowieka do objęcia umysłem wszechświata52. Oczywiście, im bardziej poważnie traktuje się to zadziwienie, tym bardziej należy się
zastanawiać nad celem umysłowego wysiłku i nad naukowymi cudami dokonanymi dzięki niemu, a w końcu nad celem życia człowieka. Jak zostanie pokazane w następnym rozdziale, jedyna satysfakcjonująca odpowiedź na te pytania,
zarówno historycznie, jak i logicznie zakotwiczona jest w Zbawcy.
Materia na poziome elementarnym jest zbudowan z fal, które rozchodzą
się w próżni w czasoprzestrzeni. Z tego punktu widzenia materia przestaje się
jawić jako coś solidnego, twardego w dotyku. To tylko złudzenie. „Prawdziwa”
materia jest miękka. Powoli tracimy mechanistyczny obraz materii. Zastępuje
go coś, co przypomina falujący Ocean Świadomości o niewyobrażalnej głębi
i energii. Na powierzchni Oceanu poruszają się drobne zagęszczenia fluktuacje
energii, to nasz Wszechświat, który do istnienia powołał błysk ŚWIATŁA –
ECHO NIESKOŃCZONOŚCI
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Fot. 6. STWORZENIE

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem:
Ciemność nad powierzchnią bezmiaru wód,
a tchnienie Boga unosiło się nad tymi wodami
Wtedy to rzekł Bóg: „Niechaj się stanie światłość! ”
I stała się światłość,
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą
Księga Rodzaju I, 1-5,
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Pallotinum 1965
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A teraz wyobraźmy sobie nastepujacą scenę z Ewangelii: Jezus stoi na wzniesieniu (w Galilei powiedziano by na górze), a poniżej tysiące słuchaczy. Każdy
z nas mógłby być jednym z nich. To scena z Kazania na Górze. Jezus godzinami
przemawia do ludzi: zgromadzili się wokół Niego mężczyźni i kobiety, dzieci,
młodzież, dorośli i ludzie starsi. Wszyscy pragną dowiedzieć się, co Jezus
ma im do powiedzenia. On zaś przemawia z mocą i otwiera przed nimi całkiem nowe perspektywy. Stare sprawy ukazują się w nowym świetle i słuchacze
stopniowo zaczynają odkrywać prawdziwy sens własnego życia. Jezus uczy ich
dostrzegać w Bogu Ojca, mówi o życiu wiecznym i swoim królestwie, które
nadejdzie i do którego wszyscy będziemy należeć.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie […]. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości […]. Błogosławieni miłosierni […]. Błogosławieni czystego serca, którzy wprowadzają
pokój […]. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują
was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie (Mt 5, 3-11).
A potem nieoczekiwanie dodaje: „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14).
Światło powinno być widoczne dla wszystkich, tak jak miasto rozłożone
na górze lub światło świecznika. Tak „niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie” (Mt 5,16).
Jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy być „światłem”? Faktycznie,
pierwsi teologowie chrześcijańscy – zwani Ojcami Kościoła – porównywali
Jezusa do Słońca, które jest źródłem światła, a chrześcijan do Księżyca, który
wprawdzie świeci, lecz światłem odbitym od Słońca.
Naszym zadaniem jest odbijanie światła, które dociera do nas od Chrystusa,
tak by dostało się we wszystkie szczeliny ludzkiej społeczności.
Dokładnie tak rozumieli to pierwsi chrześcijanie. Św. Paweł zwraca się
do chrześcijan z Fi lipii, mówiąc im, że są jak „nieskazitelne dzieci Boże pośród
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narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród niego jawicie się jako źródła światła
w świecie” (Flp 2,15). Jeśli chcemy wiedzieć, czego dzisiaj potrzebuje świat, tak
samo zresztą jak kiedyś, przypatrzmy się pierwszym chrześcijanom! Zostali
nazwani „chrześcijanami”, ponieważ przyjmowali chrzest w imię Chrystusa
i rozpowszechniali światło Jego nauki, a także starali się przynosić ludziom
ciepło Jego miłości. „Być chrześcijaninem” oznaczało dla nich należeć do Chrystusa w całości, prowadzić nowe życie w miejscu, które każdemu przypadło
w udziale, na przykład w metropoliach Cesarstwa Rzymskiego, i naśladować to,
co czynił Chrystus. „Patrzcie, jak oni się kochają”, tak mówili ówcześni poganie
o chrześcijanach, choć często drwiącym tonem. Pierwsi chrześcijanie byli
gotowi oddać własne życie za wierność Chrystusowi, jakkolwiek od samego
początku było też wielu takich, którzy w godzinie próby okazywali się słabi,
tchórzliwi i niewierni. Kościół nie jest wspólnotą ludzi doskonałych i świętych,
lecz powołanych do świętości. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, choć niektórzy
są bardziej wielkoduszni niż inni.
Uważam, że to właśnie jest przerażające! Kiedy się tak myśli, Bóg zaczyna
przeszkadzać – staje się kimś, że tak powiem, niepożądanym. Ponieważ
każdy, kto uznaje Boga, wie, że nie można zawdzięczać wszystkiego samemu
sobie i zawsze jest się dłużnym wobec innych. Wiara w Boga oznacza także
nieustanną wdzięczność – a właściwie – stałą gotowość do wdzięczności,
a to wymaga pokory.
Nigdy nie poznałem nikogo, kto byłby ateistą w ścisłym sensie, to znaczy
byłby głęboko i szczerze przekonany, że Bóg nie istnieje, a przy tym mógłby
przytoczyć na to przekonujące argumenty. Zawsze kiedy spierałem się z ateistami, także takimi, którzy starają się czynić wiele dobrego, zauważałem,
że byli to ludzie, którzy po prostu nie chcieli, żeby Bóg istniał. Widzieli
w Nim bowiem konkurenta dla własnego „ja” i dlatego zamykali się na wszelkie
rozsądne argumenty, które wyraźnie wskazywały na istnienie Boga. Są też
inne przypadki „ateizmu”: na przykład ktoś z powodu wielkiego cierpienia
spowodowanego doznanym nieszczęściem, z którym nie potrafi się uporać,
zaprzecza istnieniu Boga. Przeważnie jednak ateiści, zwłaszcza pośród młodzieży, nie są to ludzie bezsprzecznie przekonani o nieistnieniu Boga, a raczej
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osoby, które jedynie bronią się przed myślą o Jego istnieniu, często przy tym
uciekając się do argumentów mało rzeczowych.
Psalm 14 wspomina krótko i zwięźle o tego typu sytuacji: „Mówi głupi
w swoim sercu: »Nie ma Boga«” (Ps 14,1)..
My wszyscy jako potomkowie pierwszego Adama (wszak imię to tłumaczy się jako „człowiek”) sami z siebie nie jesteśmy zdolni, by odpowiedzieć
na miłość Boga. Wiara chrześcijańska nazywa stan, w którym przychodzimy
na ten świat, grzechem pierworodnym. Z tego stanu oddalenia od Boga ludzkość została wydobyta ponownie przez innego człowieka – św. Paweł nazywa
Go trafnie „nowym Adamem” – przez Jezusa Chrystusa. Jezus – którego imię
znaczy „Bóg ratuje” – jest Chrystusem (tj. Namaszczonym, Mesjaszem). Jezus
Chrystus jest więc „Jezusem Namaszczonym”, „Jezusem Mesjaszem”. Jest on
namaszczony nie tylko olejkiem, którym namaszczano królów Izraela, lecz
samym Duchem Świętym. Kiedy bowiem Jezus po chrzcie Janowym wyszedł
z wód Jordanu, otworzyło się niebo i ujrzał On „Ducha Bożego zstępującego
jak gołębica”, a „głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie»” (Mt 3, 16-17).
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Dar wiatła

To, co zamierzam teraz opowiedzieć, zaczerpnąłem z książki Andre Frossarda
„Dieu en questions”, to nie historia jakiegoś odkrycia intelektualnego. Jest
to relacja o doświadczeniu fizycznym, o doświadczeniu prawie laboratoryjnym:
Otwierając żelazne drzwi klasztoru, Andre Frossard był ateistą.
Ateizm przybiera wiele form. Jest ateizm filozoficzny, który wcielając Boga
w przyrodę, odmawia Mu odrębnej osobowości i umieszcza wszystkie rzeczy
w zasięgu ludzkiej inteligencji; nic nie jest Bogiem, wszystko jest boskie. Ten
ateizm prowadzi do panteizmu pod postacią jakiejś ideologii. Ateizm naukowy
odrzuca hipotezę Boga jako nieodpowiednią w badaniach i usiłuje wyjaśnić
istnienie świata tylko poprzez właściwości materii, nie pytając, skąd ona sama
pochodzi. Jeszcze bardziej radykalny ateizm marksistowski nie tylko neguje
Boga, ale posłałby Go na urlop, nawet gdyby istniał. Jego natrętna obecność
przeszkadzałaby w wolnej grze woli człowieka. Istnieje również ateizm najbardziej rozpowszechniony, który dobrze znam, to ateizm idiotyczny. Ateizm
idiotyczny nie stawia sobie pytań. Uważa za naturalne przebywanie człowieka
na ognistej kuli pokrytej cienką warstwą suchego błota i obracającej się wokół
swojej osi z prędkością ponaddźwiękową dookoła słońca – czegoś w rodzaju
bomby wodorowej, unoszonej przez miliardy lampionów (gwiazd) o zagadkowym pochodzeniu i nieznanym przeznaczeniu. Był jeszcze takim ateistą,
kiedy przechodził przez drzwi kaplicy i pozostawa nim nadal w jej wnętrzu.
Obecni tam ludzie, widziani pod światło, rzucali tylko cienie, a coś w rodzaju
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słońca promieniowało w głębi kaplicy. Nie wiedział, że był to Najświętszy
Sakrament.
I stało się.Osłupiały.zobaczyhł świat, który nagle wyłaniał się przed nim
z głębi tej skromnej kaplicy świat, inny świat – o blasku nie do zniesienia,
o szalonej spoistości, którego światło objawiało i jednocześnie zakrywało
obecność Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze przed chwilą przysięgałby,
że istnieje tylko w ludzkiej wyobraźni. Jednocześnie spływała na niego fala słodyczy zmieszanej z radością o mocy, która może skruszyć serce, o której wspomnienie nigdy nie zaniknie, nawet w najgorszych chwilach życia, niejednokrotnie przenikniętych lękiem i nieszczęściem. Odtąd nie stawia sobie innego
zadania, jak tylko świadczyć o tej słodyczy i o tej rozdzierającej czystości Boga,
który mu pokazał owego dnia przez kontrast, z jakiego błota został ulepiony.
To było obiektywne doświadczenie, prawie z dziedziny fizyki, i nie ma nic
cenniejszego do przekazania, jak tylko to: poza tym światem, który nas otacza
i którego cząstką jesteśmy, odsłania się inna rzeczywistość, nieskończenie bardziej konkretna niż ta, w której na ogół pokładamy ufność. Jest ona ostateczną
rzeczywistością, wobec której nie ma już pytań.
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Objawienie

Jeżeli Człowiek akceptuje Objawienie zawarte w Księdze Rodzaju – wtedy
historia nabiera sensu, jeżeli odrzuca ten ten punkt wyjścia – to po dłuższym
lub krótszym okresie tułaczki zderza się z absurdalnością świata bez przyczyny
i bez celu. Świat ten powstaje bez powodu, jako dzieło przypadku, po omacku
sam siebie poprawia, jest głuchy na niekończący się jęk ludzi niewinnych,
skazanych na ciemność nocy. „Absurdalność” grzechu pierworodnego ukazuje ogromną nadzieję, natomiast absurdalność przypadku i konieczności
lub wszelkiej innej próby wyjaśnienia świata bez Boga jest całkowita, ostateczna i bez ratunku. Ludzka świadomość jest zdana na samą siebie i bezradna w obliczu śmierci. Ponieważ natchniony charakter Biblii nie pozostawia
mi wyboru, uważam, że w Księdze Rodzaju Bóg mi podaje swoją wersję wydarzeń. Jakże mógłbym jej nie przyjąć? Zauważam od razu, że przedstawia ona
absolutnie wszystko, co winienem wiedzieć o ludzkim losie, językiem subtelnie
dostosowanym do mojej słabości. Kiedy Bóg mi mówi o „Adamie i Ewie”,
myślę o „Adamie i Ewie”, ponieważ wiara polega na tym, aby się uczyć myśleć
tak jak Bóg. Być może, iż dla Niego istnieli tylko „Adam i Ewa”, powtórzeni
w 80 miliardach egzemplarzy od początku czasów, co oznacza bardzo niewiele
w porównaniu z liczbą gwiazd. Może jednak dobrze będzie przytoczyć kilka
urywków z tej niezrównanej Księgi: „Rzekł Bóg: »Uczyńmy człowieka na Nasz
obraz, podobnego Nam«. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,26-27).
Wiersze te przedziwnie harmonizują z żydowskim duchem sprzeciwu, którego być może są źródłem. Żydzi dostrzegali w Człowieku obraz Boga, podczas gdy ówczesne narody pogańskie tworzyły sobie raczej bogów na obraz
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człowieka lub jakiegoś mniej lub bardziej powabnego zwierzęcia. Przytoczone
teksty pociągają za sobą szereg konsekwencji, spośród których trudno dokonać
wyboru. Na razie zapamiętajmy pięć:
– Jest rzeczą zdumiewającą, że religia w sposób najbardziej nieprzejednany
broniąca wielkości Boga, którego imienia nawet bała się wypowiadać, była
jedyną religią głoszącą „podobieństwo” między człowiekiem i jego Stwórcą.
Żaden ludzki geniusz nie odważyłby się na podobne stwierdzenie, które
by można było, a nawet trzeba uważać za objawione.
– Ten urywek Księgi Rodzaju należy zestawiać z ewangelicznym opowiadaniem o podatku przysługującym Cezarowi. Wrogo nastawieni ludzie pytają
Chrystusa, czy Żydzi powinni płacić podatek. Jeśli odpowie „tak”, ściągnie
na siebie pogardę opinii; jeśli odpowie „nie”, narazi się na gniew okupanta.
Jezus każe sobie pokazać monetę i pyta, czyj obraz został na niej utrwalony.
Kiedy Mu odpowiedzieli: „Cezara”, Jezus wyraził to znamienne zdanie:
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga” (Mt 22,21).
Otóż my zostaliśmy stworzeni „na obraz Boga”, w pewien sposób na Jego
podobieństwo. To my winniśmy być oddani Bogu bez reszty. Lekceważenie
tego obowiązku, zresztą wspaniałego, jest źródłem większości naszych nieszczęść. Oddajemy jak najmniej Bogu, a siebie samych czynimy Cezarem
naszej osoby.
– Jeśli jesteśmy wyobrażeniem, odbiciem, wynika stąd, że nasz „oryginał” jest
w Bogu. To w Nim i tylko w Nim odnajdziemy kiedyś naszą tożsamość:
będzie to „nowe imię”, o którym mówi Apokalipsa. Bóg będzie światłem
i określi nas doskonale w naszej niepowtarzalności. Szkoda szukać tego
gdzie indziej. Nikt, z wyjątkiem Boga, nie będzie nam mógł kiedykolwiek
powiedzieć, kim jesteśmy.
– Z tego, że jesteśmy „obrazem i podobieństwem”, wynika również nasze
otwarcie na nieskończoność. Nic nie będzie nas mogło nigdy uszczęśliwić,
nawet gdyby ktoś dał nam w posiadanie całą ziemię i większość gwiazd.
To otwarcie się na nieskończoność nazywamy „duchem”. Tylko w Bogu
nasz duch ma swego kompetentnego rozmówcę, a odrzuca wszystko, co nie
jest Bogiem.
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Cały dramat naszego losu jest zawarty w tych krótkich wersetach Księgi
Rodzaju, z których dowiadujemy się, że zostaliśmy stworzeni „na obraz”
naszego Stwórcy i ukształtowani przez Niego z prochu ziemi. Tłumaczą one
owo tkwiące w nas pragnienie przewyższania samych siebie i to, że z takim
trudem wprawiamy w ruch ów stos prochu, jakim jesteśmy; to wewnętrzne
rozdarcie, jakiego codziennie doświadczamy między naszymi wzlotami
i upadkami; owo niewidzialne światło, które nas porywa i tę glinę, która nas
powstrzymuje; ten ustawicznie niepokojący nas wewnętrzny spór między absolutem, któremu nie potrafimy odmówić wiary, oraz miernotą, która z trudem
rezygnuje ze swoich praw i zadawala się byle czym. Tłumaczą nam te wersety
ciągle ponawiającą się w nas walkę między bytem i nicością, między nadzieją
i rozpaczą. Usiłujemy położyć tej walce kres przez kompromisowy pokój, który
wszystko naraża na stratę. Popadamy w sprzeczności, które w końcu wykopują
na naszej drodze zniechęcającą przepaść między przyobiecaną nam radością
i doświadczanym tutaj cierpieniem.
– Istnienie „na obraz Boga” nie jest oczywiście sprawą upodobnienia się ani
nawet inteligencji, czy woli. Wydaje się, że nie jest ono związane z jedną
czy drugą właściwością naszej struktury fizjologicznej, jaką – wprawdzie
na niższym szczeblu – dostrzegamy już u zwierząt. Tej charakterystycznej
cechy nie spotykamy nigdzie indziej, jak tylko u człowieka, a jest nią owa
zadziwiająca, cudowna zdolność do miłości, która sprawia, że potrafimy kochać bezinteresownie, miłością niepochodzącą z więzów krwi ani
z instynktu, ani z jakiejś żądzy posiadania. Jest to miłość, która nie szuka
siebie, ale wzbogaca się tym, co daje; nie żyje dla siebie, lecz dla drugiego
i podtrzymuje go w istnieniu. Oto obraz Boga, oto podobieństwo do Niego:
miłość bez granic i zastrzeżeń, miłość nieustannie odnawiająca się przez
dawanie samej siebie.
Zrozumiałą jest rzeczą, że owo podobieństwo kryje w sobie wolność.
Czymże bowiem byłaby miłość wymuszona, jak nie niewolą? Wolność nie jest
jakąś wartością dodaną do naszych uzdolnień moralnych, hipotezą prowadzącą w ślepą metafizyczną uliczkę „wolnej woli”, która przysporzyła wiele kłopotów filozofom, kiedy jeszcze istnieli filozofowie, niekarmiący się wyłącznie
obierzynami słów. Wolność należy do miłości i jest od niej nieodłączna jak
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nuty od muzyki. Pierwszym znanym przejawem wolności jest „grzech pierworodny”. Niestety chrześcijańscy myśliciele porzucają naukę o tym grzechu. Nie
wiem, dlaczego czują się oni zobowiązani do przyjmowania poglądów swojej
epoki, ilekroć zrywa ona z tą nauką. Mówią nam, że „grzech pierworodny”
jest przypowieścią, mitem, baśnią o charakterze duchowym. Nie ma to dla
nas wielkiego znaczenia. W każdym razie wszystko pochodzi od ducha, także
materia, a chrześcijanie powinni o tym wiedzieć, skoro śpiewają w Credo
„Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela”. Opowiadanie Księgi Rodzaju
jest dla nas nadzwyczajnym skrótem prawd ujętych obrazowo, jedynym,
jaki można znaleźć w Biblii aż do pojawienia się Ewangelii. Przyjmujemy go
z wdzięcznością w takiej postaci, w jakiej Bóg nam go daje.
Ponieważ nauka o grzechu pierworodnym popadła w niepamięć we współczesnej świadomości religijnej razem z samym grzechem, który coraz słabszym głosem daje nam znać swoim istnieniu, może dobrze będzie streścić
historię tego nieszczęsnego wydarzenia. Powiedzmy na wstępie, że zupełnie
obojętny jest dla nas rodzaj literacki opowiadania, i że niewiele nas obchodzi
jego charakter symboliczny, alegoryczny, historyczny lub fabularny, podobnie
jak czas, w którym opowiadanie to zostało spisane, czy też na jakim materiale
– z wosku, papirusu czy na koziej skórze. Tym, co nas pociąga, jest zawarta
w nim Boża prawda, docierająca do nas za pośrednictwem obrazów, których
nie wolno nam zniszczyć, jeśli nie chcemy zaprzepaścić samej prawdy.
Tak więc Adam i Ewa (darujcie tę dodatkową dygresję, ale naukowcy wcale
nie odrzucają hipotezy istnienia na początku jednej pary małżeńskiej) zostali
umieszczeni we wspaniałym ogrodzie. Jedni z nas zachowują w zakątku serca
nieokreśloną tęsknotę za tym ogrodem, podczas gdy inni kojarzą sobie rozkosz przebywania w nim z jakimś lepszym światem, który zamierzają zbudować. Adam i Ewa są wtedy bardzo święci, żyją w czasie różnym od naszego
i bliskim wieczności, w stanie jakiejś tęsknoty lub oczekiwania, dającym się
zauważyć w opowiadaniu, z pewnością z powodu braku dialogu: przed grzechem tylko Bóg mówi, zaś Adam i Ewa nie odpowiadają. Mogą oni jeść owoce
ze wszystkich drzew ogrodu, z wyjątkiem drzewa „poznania dobra i zła”. Bóg
bowiem mówi: „gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17). Nie
jest to groźba, ale ostrzeżenie. To drzewo poznania jest pierwszym drzewem
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wolności. Adam i Ewa byli wolni, aby się „powstrzymać” ze względu na miłość
ku Bogu, i w tym przypadku obecny świat byłby innym światem. Byli wolni,
aby przekroczyć Boży zakaz; i uczynili to pod wpływem pokusy ze strony węża.
Był to fałszywy gest natury, znak nieposłuszeństwa, błyskotliwe i przelotne
złudzenie, po którym pozostał tylko syczący chichot złości. Przez „poznanie
dobra i zła” Adam i Ewa osiągnęli moralną niezależność. Jej następstwem było
oddzielenie od Boga, poddanie ich naturalnemu porządkowi rzeczy i czasu.
Nie będzie on oszczędzał ich prochu i uczyni z nich kruche stworzenia, których „dni przemijają jak trawa”. (Por. Ps 90/89 5n).
Taka była owa wina pierworodna, w której upatrywano potrójny grzech
„pożądliwości, nieposłuszeństwa i pychy”. Proszę mi wybaczyć, że nie uznam
tego określenia winy za odpowiednie. Pożądliwość odnosi się głównie
do przyjemności zmysłowej, związanej ze zjednoczeniem mężczyzny i kobiety.
Nie można sobie wyobrazić, aby Stwórca potępiał ciało, skoro wezwał swoje
stworzenia do wzrostu i rozmnażania się. Kładziono tak wielki nacisk
na tę „pożądliwość”, że w końcu utożsamiono grzech pierworodny z „grzechem cielesnym” i tylko z nim. „Nieposłuszeństwo” przypomina życie wojskowe i kojarzy się bardziej z posterunkiem policji niż z tą nieulegającą przedawnieniu karą, rozciągniętą na wszystkie garnizony aż do końca czasów.
Gdy zaś chodzi o „pychę”, nie wydaje się, aby ten wyraz oddawał dokładnie
duchowy stan winnych (Adama i Ewy). Sądzimy, że więcej było u nich ciekawości niż zarozumiałości; nie było to z ich strony rzucenie wyzwania Bogu.
Trzeba niewątpliwie szukać głębiej. Być może, że człowiek w owym dniu
wybrał samego siebie; wykorzystał swoją wolność wbrew miłości i zadał
w sobie kłam podobieństwu do Boga, które, jak widzieliśmy, jest czystą podatnością na miłość. Wtedy właśnie człowiek utracił światło, w które przyoblekała go obecność Boga. Biblia mówi: „Poznali, że są nadzy” (Rdz 3,7); a więc
sprowadzeni do gliny, z której powstali. W ten sposób zrodziła się w człowieku
świadomość siebie samego, jakby zakrzepła w tym „ja”, z którego tak trudno
nam się wydostać, aby pójść w kierunku innych ludzi i Boga. Tak stają się oni
tym, co my nazywamy „osobami”. W tym właśnie momencie w tekście Biblii
zaczyna się dialog. Ów grzech ducha przeciwko duchowi powoduje jakby usunięcie Boga w cień i zaciemnienie w nas Jego obrazu.
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Adam i Ewa nie są przez to samo ani zepsuci, ani zatruci w swoim istnieniu.
Pozbawieni bezpośredniej obecności Boga są skazani na działanie przyczyn
drugorzędnych w świecie niedokończonym, ponieważ grzech pierworodny
przerwał Boże dzieło. Księga Rodzaju mówi: „I widział Bóg, że były dobre”
(Por. Rdz 1,10.12.17.15.31). Nie mówi: „Bóg widział, że były doskonałe”. Przed
Adamem stało bowiem zadanie, aby napełniać ziemię i czynić ją sobie poddaną.
Ale – oto cud boskiego geniuszu – właśnie z naszej niedoskonałości zrodzi
się miłość, której by nie było w historii świata doskonałego i z góry skierowanego ku dobru. Miłość, która występuje jedynie w życiu ludzi i której nie
spotyka się nigdy w przyrodzie, przechodzi poprzez różnice i nierówności
między tym, kto ma i tym, kto nie ma; między tym, kto ma najwięcej i tym,
kto ma najmniej; między chorym i zdrowym; między więźniem i tym, kto go
odwiedza; miłość rodzi się we współczującym spojrzeniu, płonie w sercach
wrażliwych na cierpienia innych, a najgłębszą nutą brzmi we współcierpieniu.
Wypływa ona z wyrzutów sumienia; rozprasza ciemności w porywie radości
przebaczenia; ukazuje się tajemnicza i doskonale czytelna w uśmiechu całkiem
małego dziecka, które choć jeszcze nie potrafi mówić, wyraża tkwiące w nim
pragnienie, aby kochać i być kochanym. Świadomość swej niedoskonałości
ciągle otwiera człowieka na nieskończoność, a doświadczenia, na jakie naraża
go zamęt istniejący na świecie lub w jego własnym życiu, nie pozwalają mu
zamknąć się w sobie. Sądzę, że w tym sensie można powiedzieć, iż Bóg wyprowadził ze zła, jakim był grzech, owo większe dobro: możność odrodzenia nas
w miłości. Od chwili wyjścia człowieka z rajskiego ogrodu miłość przyzywała
Jezusa Chrystusa. Tylko On, przyjmując nasz los, miał moc, aby przywrócić
w nas przejrzystość obrazu Boga i uzdolnić nas do owej wymiany tożsamości
między Bogiem i Jego stworzeniem, która jest pełnym urzeczywistnieniem
życia chrześcijańskiego.
– Kartezjusz rzeczywiście lękał się znudzenia z powodu kontemplowania
Boga przez „dziesięć tysięcy lat”. Nigdy jednak nie przyszła mu do głowy
jasna i wyraźna myśl, że Bóg mógłby się o wiele wcześniej znudzić kontemplowaniem Kartezjusza. Nasz wielki mierniczy granic zdrowego rozsądku
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zupełnie nie znał się na kontemplacji, która nie podlega ani czasowi, ani
przestrzeni, ani przepisom urzędu miar i wag.
– Materialiści z upodobaniem przypisują naszym przodkom błędy, których
oni nie popełniali, a z powodu których łatwo triumfują. I tak pobłażliwie
śmieją się z naiwności starożytnych, którzy według nich sądzili, że ziemia
jest płaska jak stolik. Otóż starożytni dobrze wiedzieli, że ziemia jest kulista,
a Arystoteles przypisywał jej kształt napęczniały, podobny do gruszki.
Podobnie żartują z owego raju, jaki malarze umieszczali nad chmurami,
w niebie. Tymczasem oni, rozbrajające pokolenie materialistów, są przekonani,
że niebo jest pozbawione jakiejkolwiek obecności.
Ale przecież niebo jest duchowym wszechświatem Boga. I ono nie tylko
istnieje, lecz otacza nas, ogarnia i przenika, podobnie jak nieustannie przenikają nas bez naszej wiedzy niezliczone promienie i cząsteczki, które jednak
pozostają dla nas nieuchwytne.
– Mamy oczywiście obowiązek przyczyniać się do budowania lepszego
świata; gdyby nam się udało, żeby ten świat stał się mniej zły, byłby to już
rezultat godny uwagi. Byłoby jednak niedorzecznością sprowadzać całą
naszą nadzieję do zadowalającego zagospodarowania tej ziemi oraz oceniać
wszystkie niepowodzenia przeszłości i teraźniejszości pod kątem zysków
i strat, jak gdyby chodziło tylko o nieuniknione koszta naszych przyszłych
osiągnięć politycznych. Czyż wszystkie łzy, cała krew, która przelewa się
w ciągu naszej historii, miałyby służyć tylko do zbudowania idealnego państwa ziemskiego, którego zapoczątkowanie trzeba by nieustannie odkładać
na późniejsze czasy?
Przypominam, że w Apokalipsie nowe Jeruzalem zstępuje z nieba, a nie
wznosi się z ziemi jako jakaś inna wieża Babel skazana na ruinę.
Wreszcie, kiedy Kościół mówi o „wiecznym odpoczynku”, myśli o naszym
biednym ciele, które zostanie złożone na nieokreślony czas na jednym z cmentarzy, będących tylko jakby szatnią zmartwychwstania.
Co jest po śmierci?
Dla kogoś, kto żywi przekonanie, że ludzki rozum jest ograniczony do pola
działania zmysłów i kto wierzy w zmartwychwstanie, odpowiedź jest prosta:
śmierć jest mrugnięciem oka. Oczy ciała zamykają się na ten świat i natych117
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miast otwierają się ku zmartwychwstaniu; nie wchodzą tu w rachubę wieki,
czas przestaje istnieć. Oto co w odniesieniu do ciała może powiedzieć wiara,
gdy się ją utrzymuje w granicach zewnętrznej obserwacji, co zresztą nie jest
w stosunku do niej przysługą.
Ale czy ludzka istota jest tylko ciałem, nagromadzeniem cząstek, które
pewnego dnia rozsypią się na wietrze? Człowiek wierzący wie na ten temat coś
więcej dzięki Objawieniu, a doświadczenie mistyczne może go o tym pouczyć
jeszcze bardziej.
Chrystus mówi wierzącemu człowiekowi, że „ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, (…) jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują” (1 Kor 2,9). Wsłuchany we wszystkie słowa Ewangelii człowiek zachowuje w sercu jedno słowo, z którego ludzie na ogół nie wyprowadzają całego
ukrytego w nim sensu. Saduceusze, niewierzący w zmartwychwstanie, postawili kiedyś Jezusowi na ten temat pytanie. Powiedział im wtedy, kim będziemy,
gdy wszystko się wypełni. Dodał te słowa, których doniosłość nie zawsze się
docenia, być może dlatego, że brzmią one jako zbyt osłuchany cytat biblijny:
„Bóg powiedział do (Mojżesza): Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg
Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12,26n). Wnioskuje
się najczęściej z tych słów, że to Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci; a przecież
Bóg jakby niechcący wyjawia nam tu bezcenny sekret: Abraham, Izaak i Jakub
są zawsze żywi, chociaż już dawno odeszli z tej ziemi. Owa śmierć, która jest
dla nas twardą rzeczywistością, nie istnieje dla Boga. Każdy człowiek, stworzony na Jego obraz, nosi imię wyrażające osobę. Ten obraz jest niezniszczalny;
tego imienia Bóg nigdy nie zapomina; i czyżby ta osoba, która przeżyła jedną
chwilę, czy nawet cały wiek, nie miała żyć w Bogu, skoro żyje ona w naszej
wątłej pamięci?
Doświadczenie mistyczne daje pewność, że „po śmierci” jest Bóg -to będzie
dla wielu ogromna niespodzianka. Zauważą oni ze zdziwieniem, jakie stało
się moim udziałem w dniu mojego nawrócenia i jakie nadal trwa, że istnieje
„inny świat”, wszechświat duchowy ukształtowany w swej istocie ze światła
o przedziwnym blasku, pełnego zaskakującej słodyczy. To, co jeszcze w przededniu wydawało im się nieprawdopodobne, stanie się naturalne; to, co im
się wydawało niemożliwe, stanie się dla nich jak najbardziej godne przyjęcia;
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to, czemu zaprzeczali, zostanie radośnie odparte siłą oczywistości. Spostrzegą,
że cała chrześcijańska nadzieja, nawet najbardziej zawrotna, ma uzasadnienie;
że nie jest ona dość odważna, aby wytworzyć w nas właściwe wyobrażenie
Bożej hojności. Stwierdzą, podobnie jak ja to uczyniłem, że cielesne oczy nie
są konieczne, aby przyjąć to duchowe, pouczające światło; że te oczy raczej
by nam przeszkadzały, aby je ujrzeć; że owo światło rozjaśnia tę część naszego
jestestwa, która bynajmniej nie zależy od naszego ciała.
Jak to jest możliwe? Nie wiem – zupełnie nie wiem – ale wiem, że to,
co mówię, jest prawdą.
Czy tylko my ZIEMIANIE słyszymy głos Boga? Wątpię. Myślę, że w całym
Wszechświecie reozlega się wołanie Boga: CZY MNIE TERAZ SŁYSZYSZ?
Najpierw zastanówmy się nad możliwością komunikowania się międzygalaktycznego. Czy możemy wyobrazić sobie istnienie języka uniwersalnego zrozumiałego dla wszystkich mieszkańców Wszechświata?
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Lingua universalis Epistemologiczna baza
kontaktów midzycywilizacyjnych

Każdy z nas ulega urokowi rozgwieżdżonego nieba. Nieogarnięty Wszechświat
jawi się w postaci miliardów gwiazd. Nasza Droga Mleczna jawi się w postaci
brylantowej kolii. Czasami opanowuje nas uczucie samotności i zagubienia
we Wszechświecie. Jesteśmy sami? Czy Ktoś oprócz nas – Ziemian również
podziwia Wszechświat?
Po raz pierwszy w historii ludzkości nie tylko stawiamy takie pytanie, ale
jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Zakładamy, że inne cywilizacje rozwinęły zaawansowane technologie, dzięki którym „przeglądają” Wszechświat
podobnie jak my i być może wiedzą o nas. Jesteśmy przekonani, że Wszechświat
jest wypełniony zaawansowanymi technologicznie, na razie dla nas niedostępnymi informacjami – sygnałami z innych układów planetarnych. Najwyższy
czas, abyśmy zaczęli tworzyć język, w którym będziemy mogli porozumieć się
we Wszechświecie. Lingua Uniwersum stanie się językiem, w którym istniejące
cywilizacje będą się porozumiewały, gromadziły informacje osobie, o swojej
historii, być może różnych możliwościach percepcji, przeżyć, wrażliwości.
G. A. Lemarchand wprowadził pojęcie „mapy kognitywnej” – jako procesu, dzięki któremu ludzie tworzą obrazy otaczającej ich rzeczywistości oraz
przebiegających w niej zjawisk. „Mapa kognitywna” musi zawierać informacje
takie jak zachowanie się ludzi, języki abstrakcyjne, estetyka wrażeń i wartości
etyczne. Wraz z rozwojem języków symbolicznych otoczenie człowieka może
być opisywane za pomocą słów. Język pozwala nie tylko na wyrażenie odczuć
– pozwala również na myślenie abstrakcyjne. Za pomocą języka i jego reguł
możemy rekonstruować zdarzenia w czasie. Dzięki naszym ziemskim językom
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jesteśmy w stanie współpracować na. Ziemi Do stworzenia języka komunikacji
między cywilizacjami musimy zaproponować sposób transformacji naszej
ziemskiej mapy kognitywnej na interplanetarną mapę kognitywną.
Lingua Universalis może stać się instrumentem do współpracy międzyplanetarnej. Z etycznego punktu widzenia najpierw musimy sformułować
Uniwersalną Zasadę Braterstwa, zgodnie z którą wszystkie cywilizacje zobowiązują się do współpracy w ochronie i rozwoju Życia we Wszechświecie.
B. Whorf wykazał, że różne języki Ziemian dzięki swej strukturze gramatycznej wpływają na sposób postrzegania rzeczywistości przez ludzi oraz
na ich samookreślenie. Wzrastanie wraz z językiem jest podstawową formą
budowania mapy kognitywnej. Każdy język odtwarza specyficzne cechy otoczenia, w którym przychodzi nam żyć. Na przykład Eskimosi mają 20 określeń
na śnieg, gdy tymczasem Afrykanie mają tylko jedno lub nie mają go wcale.
Stąd rozszerzenie mapy kognitywnej Ziemian na całą galaktykę na pewno
musi się zmierzyć z zagadnieniem niespójności w przekazywaniu informacji
opartych na różnych mapach kognitywnych. Obce cywilizacje powstawały
w innych warunkach niż nasza cywilizacja. Mogą mieć inne od naszej postaci,
inne potrzeby, wrażenia i zachowanie. Co więcej inne cywilizacje mogą rozwijać się w warunkach, gdzie ani zaawansowana technologia, ani tym bardziej
nauka nie jest niezbędna do przetrwania. Jeżeli Oni i my używamy różnych
map kognitywnych, może się zdarzyć, że nie będziemy nigdy w stanie docenić
osiągnięć ich inteligencji.
Program SETI, badający możliwości porozumienia się z innymi cywilizacjami, zakłada, że podstawy naszej wiedzy i wiedzy innych cywilizacji są identyczne i dzięki temu, polegając na nich, możemy komunikować się z innymi
cywilizacjami, korzystając ze wspólnego skarbca wiedzy, a więc zasad matematyki, fizyki i chemii. Należy pamiętać, że przyjmujemy tu założenie o istnieniu
jednej, wspólnej dla całego Wszechświata metody odkrywania i formułowania
praw natury. A zatem zasady matematyki i język natury są uniwersalne dla
całego Wszechświata.
Poszukiwanie Lingua Universalis. Nasze poszukiwania Lingua Universalis
powinniśmy rozpocząć od analizy podstawowych zjawisk lingwistycznych
dotyczących Ziemian. Piaget zaobserwował, że dzieci spędzają wiele czasu,
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prowadząc monolog. Nawet rozmowy dzieci są raczej „kolektywnymi monologami”. Jak zauważa Piaget, dziecięcy język jest bardzo egocentryczny. Dialog
jest raczej zjawiskiem wtórnym. Powinniśmy to wziąć pod uwagę przy konstruowaniu mapy kognitywnej na użytek innych cywilizacji. Od prawie stu
lat rozważamy scenariusz komunikowania się z innymi cywilizacjami. Ustalił
się pogląd, że zaawansowane technologicznie społeczeństwa powinny przesłać nam jakiś rodzaj „Encyklopedii Galaktycznej”. W niej zawarta będzie
informacja o ich Świecie praw natury i sposobach zabezpieczenia egzystencji
na wypadek grożącego niebezpieczeństwa. Przy tym utarł się pogląd, że kontakt z EIT będzie jednostronny. EIT będzie uczyła nas, a my będziemy tylko
słuchali i uczyli się. Jeżeli ograniczymy się tylko do możliwości korzystania
z pola elektromagnetycznego jako nośnika informacji, to nigdy nie zdamy
egzaminu z tego, czego nauczyła nas EIT. Czas propagacji informacji z prędkością c w obrębie naszej Galaktyki to około 100 000 lat. To dłużej niż czas, jaki
upłynął od powstania inteligentnych Ziemian.
Symetria jako nieodłączna cecha nauki i sztuki. Symetria oznacza zwykle
głęboką strukturę, którą dostrzegają artyści i uczeni. Co więcej, z estetycznego
punktu widzenia symetria cieszy nasze oko i inspiruje nasze zmysły. Jak wykazała to E. Noether, symetrie czasoprzestrzeni są odpowiedzialne za odkryte
przez fizyków prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu.
Symetria stanowi pomost między sztuką a nauką. Paul Dirac wielokrotnie
zwracał uwagę, że piękno matematycznych i fizycznych twierdzeń stanowi
drogowskaz w poszukiwaniu nowych teorii. Tak więc estetyczne piękno wiedzy
i prawdy może stanowić podstawę do komunikowania się z innymi cywilizacjami. Już starożytni Grecy zauważyli, że symetria jest obiektywnym aspektem
piękna. Zauważyli oni, że symetrię można wyrazić w postaci występowania
proporcji, a asymetrię za pomocą braku tych proporcji. W końcu ustalono,
że proporcje w naturze można charakteryzować za pomocą stosunku dwóch
wielkości a i b: a/b. Spośród wielu proporcji jedna złota proporcja odgrywa
fundamentalną rolę w nauce i sztuce. Reprezentuje ona harmonię i piękno
w strukturach o tak różnych rozmiarach jak DNA i Galaktyka. Złota proporcja
jest określona jako podział odcinka w taki sposób, że stosunek mniejszej części
odcinaka do części większej jest taki sam jak stosunek większej części do dłu122
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gości całego odcinka. Starożytni Grecy zauważyli, że do określenia złotej proporcji potrzebne są trzy liczby: a/b = b/c. Zadanie można uprościć, używając
tylko dwóch liczb, a trzecią, określając jako ich sumę. Na przykład a/b = b/c
może być uproszczone do a/b = b/(a+b). Stąd otrzymamy:   
oznaczali stałą proporcjonalności jako:  

 

 
Grecy


 

Liczba φ ma wiele niezwykłych własności. Jedną z nich odkrył włoski
matematyk Leonardo Pisano (1179 – 1250) znany jako Fibonacci. Fibonacci
odkrył szereg nazywany jego imieniem, składający się z cyfr, z których każda
następna jest sumą dwóch poprzednich:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…
Później odkryto, że stosunek dwóch sąsiednich liczb w szeregu Fibonacciego jest bliski φ, na przykład:
8/13 = 0.61538
34/55 = 0.61818
Niezwykłe własności φ można wykorzystać przy tworzeniu mapy kognitywnej i jej transmitowaniu do innych cywilizacji. Złota liczba φ zawarta jest
we wszystkich rzeźbach antycznych, budowlach (Panteon), proporcjach ludzi
i roślin. Znajomość φ świadczy o zaawansowanej matematyce, a także o kryteriach estetycznych Ziemian. Przekazanie tej informacji i jej odczytanie może
zwrócić uwagę innych mieszkańców Galaktyki na Ziemian jako potencjalnych
przyjaciół w milczącym z pozoru Wszechświecie.
Dramat naszej egzystencji polega na tym, że na szybką odpowiedź nie
możemy liczyć za względu na ograniczone własności pola elektromagnetycznego. Musimy szukać innych pól. Jedną z nieoczekiwanych możliwości stanowi
subkwantowa struktura czasoprzestrzeni. Obecnie stanowi ona przedmiot
badań w kilku instytutach naukowych w USA: NARCAP: National Aviation
Reporting Center on Anomalous Phenomena.
Miejsce świadomości w czasoprzestrzeni. Czy jest miejsce dla parapsychologii we współczesnej fizyce. Teraz pora na udzielenie odpowiedzi. Wybitny

123

CZĘŚĆ II. METAFIZYKA ŚWIATŁA. ŚWIATŁOŚĆ ZE ŚWIATŁOŚCI

fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1973 roku, pracujący w Cavendish Laboratory
na Uniwersytecie w Cambridge, pośrednio odpowiada na to pytanie tak:
Life and mind have equal status with matter.
B. Josephson, Lindau, 2008

oraz
Quantum theory is now being fruitfully combined with theories of information and computation. These developments lead to an explanation of
processes still not understood within conventional science such as telepaty,
an area where Britain is at the forefront of research.
Celowo przytaczamy wypowiedzi prof. B. Josephsona w oryginale, aby nie
być posądzonymi o nadinterpretację. Przeanalizujmy obie wypowiedzi
nieco dokładniej. Jeżeli życie i umysł mają równy status z materią, to znaczy,
że metody badawcze rozwinięte do poznania materii, a więc cała współczesna
fizyka, mogą być zastosowane do badania umysłu, ergo świadomości.W drugiej wypowiedzi B. Josephson, konstatując brak zrozumienia zjawisk parapsychologii ≡ telepatii w ramach współczesnej fizyki, ma nadzieję na sukcesy
mechaniki kwantowej w poznawaniu zjawisk parapsychicznych.
Dla wyjaśnienia zjawisk ESP – Extrasensory Perceptron – Percepcja Pozazmysłowa musi ules modyfikacji sama fizyka. John Archibald Wheeler twierdził, że do wyjaśnienia zjawisk psychicznych należy rozpocząć głębsze badania
struktury czasoprzestrzeni. Według niego to nie pole elektromagnetyczne,
a geometria czasoprzestrzeni zawiera klucz do zrozumienia skomplikowanej
struktury psychiki.
Weźmy pod uwagę, że podstawowe prawa fizyki: prawa zachowania energii
wynikają z symetrii czasoprzestrzeni. Oddziaływanie grawitacyjne jest efektem
krzywizny czasoprzestrzeni. Jeżeli ESP nie mogą łamać struktury czasoprzestrzeni, a więc praw fizycznych, muszą wynikać z geometrii czasoprzestrzeni.
Jeżeli twierdzimy, że fizyka świadomości ESP wynika z geometrii czasoprzestrzeni, to jednocześnie odpowiadamy na pytanie, dlaczego ESP wydają
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się zjawiskami paradoksalnymi. Tak jest, ponieważ nasz obraz czasoprzestrzeni nie jest zgodny z rezultatami otrzymanymi w fizyce w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat. Zgodnie z „naiwnym’ codziennym realizmem każdy z nas
jest oddzieloną od innych istotą, która zajmuje swój dobrze określony punkt
w czasoprzestrzeni. Tak nie jest. Zacytujmy jeszcze raz prof. B. Josephsona:
The existence of remote influence or connection (stany splecione w mechanice kwantowej) is suggested more directly by experiments or phenomena
such as telepathy (the connection of one mind to another).
… One may imagine that life may exist from the beginning as a cooperative
whole, directly interconnected at a distance by Bell – type nonlocal interactions, following which modifications through the course of evolution cause
organism to be interconnected directly with each other.
(B. Josephson, Biological Utilization of Quantum Nonlocality,
Foundations of Physics, vol. 21 (1999) 197).

Jakie piękne i prorocze spojrzenie na Wszechświat i wszystko, co go wypełnia.
Najwyższa forma organizacji – Życie – istnieje od zawsze. W trakcie trwającego
1010 lat rozwoju Wszechświata powstał Homo Sapiens Sapiens. Nie zostaliśmy
stworzeni, aby umrzeć. Mamy do spełnienia zadanie, które na razie przekracza
naszą wyobraźnię. Zostaliśmy do tego zadania wyposażeni w nasze zmysły,
rozum, świadomość i coś jeszcze: nadzieję, że uda się nam ujrzeć rezultaty
naszych starań, zabiegów, wyrzeczeń, że zostaniemy nagrodzeni, gdy skończy
się nasza ziemska peregrynacja. Naszym wspólnym domem jest Droga
Mleczna, Rys.1. Miliardy gwiazd, a więc i układów planetarnych. Wśród nich
są zapewne podobne do naszego Układu Słonecznego. Wśród planet są inne
Ziemie, które znajdują się na różnych etapach rozwoju. Kiedy przyglądamy
się sierpniowemu niebu, widzimy kilkadziesiąt tysięcy gwiazd. Zawsze odczuwamy wtedy ogrom Wszechświata, jego potęgę i piękno. Chcemy oderwać się
od Ziemi – wyjść z domu. Ktoś nas woła, chce nas zobaczyć, powiedzieć nam
coś, czego jeszcze nie wiemy. Cały nasz wysiłek tu na Ziemi zmierza do tego
spotkania.
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A cóż mamy powiedzieć o innych Galaktykach, Rys.2., podobnych do naszej
Drogi Mlecznej? Dzieją się tam rzeczy, o których nic nie wiemy na pewno.
W lewym rogu zdjęcia widzimy rozbłysk światła, który dorównuje sile światła
całej Galaktyki. Ten rozbłysk to Supernowa – gwiazda, która być może zapadnie
się w Czarną Dziurę – miejsce straszne, gdzie zatrzymał się czas i znikła przestrzeń – prawdziwy KONIEC. Po wybuchu niektórych Supernowych pozostaje „popiół” w postaci jąder węgla tlenu, azotu wapnia i żelaza pierwiastków.
Z tego kosmicznego popiołu po miliardach lat powstanie ŻYCIE. Tak powstaliśmy my, dzięki skrupulatnemu planowi STWÓRCY. Nasza świadomość jest
JEGO ŚWIADOMOŚCIĄ. Dał nam możliwość uczestniczenia w Jego dziele
STWORZENIA. Możemy z tej możliwości skorzystać. Jeżeli nie skorzystamy,
to wraz z nasza przestrzenią i czasem znikniemy na zawsze.
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CHRONOLOGICZNE I MERYTORYCZNE GRANICE MIĘDZY CHRZEŚCIJAŃSKĄ STAROŻYTNOŚCIĄ…

Chronologiczne i merytoryczne granice midzy
chrzecijask staroytnoci a redniowieczem.
Pojcie stworzenia jako creatio ex nihilo.
Filozofia checijaska

Chronologiczne i merytoryczne granice między chrześcijańską starożytnością
a średniowieczem.
Ogólnie przyjęty podział historii Europy Zachodniej oznacza średniowiecze
jako okres pomiędzy schyłkiem antyku (V w.) i początkiem epoki nowożytnej
(XV w.). Określenie „średniowiecze” wywodzi się z tradycji humanistycznej
i pierwotnie miało oddawać czysto przejściowy charakter tego okresu. Zachowując ów termin, stosujemy go bez żadnego wartościowania, zwłaszcza negatywnego. Po prostu wyraża on miejsce średniowiecza – między epoką starożytną a nowożytną.
Istnieją racje takiego ograniczenia. Nie podważają one wątpliwości, jakie
rodzi tworzenie ostrych granic między jedną a drugą epoką ingerencje w żywy
proces rozwojowy. Bo mimo wszystko są wydarzenia i daty zamykające i skupiające jak w soczewce etapy takiego procesu, kondensujące to, co zmierzcha,
i to, co powstaje, wydarzenia i daty szczególnie wyraziste z perspektywy czasu.
Wraz ze zwycięstwem Konstantyna Wielkiego nad Licyniuszem pod Chryzopolis i zdobyciem przezeń władzy nad Wschodem około r. 324 zarysowuje się,
zwłaszcza pod względem politycznym, zmierzch antyku i świt średniowiecza.
Rok 375 to zniszczenie państwa Ostrogotów przez Hunów, co zapoczątkowało
wędrówkę ludów, proces o wręcz nieprzewidywalnych skutkach. Za kamień
milowy wolno też uznać rok 476, rok upadku i kresu Cesarstwa Zachodniego.
W historii duchowej więcej waży rok 529, gdy zaszły dwa wydarzenia
o znaczeniu symbolicznym: cesarz Justynian zamyka istniejącą prawie tysiąc
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lat w Atenach Akademię Platońską, a Benedykt z Nursji tworzy swój zakon
na Monte Cassino. Bieg wypadków politycznych przesuwa centrum szeroko
pojętego życia duchowego z basenu Morza Śródziemnego na północ. Paryż,
Kolonia, Canterbury i Oksford staną się czołowymi i wzorcowymi ośrodkami
wiedzy i kształcenia na średniowiecznym Zachodzie.
Równie znamienne wydarzenia przyniesie schyłek średniowiecza: jednym
z nich będzie upadek Konstantynopola i zmierzch Wschodniego Cesarstwa.
Odkrycie nieznanych dotychczas kontynentów, otwierające epokę kolonialną,
poszerza horyzonty nie tylko geograficzne, gospodarcze i polityczne, lecz
i intelektualne, tworząc w historii myśli Zachodu cezurę. Nie można jej nie
docenić; wyznacza ona początek współczesnych nauk przyrodniczych. Nie
mniej znaczącą cezurą będzie przypadająca na początek XVI w. reformacja,
przez swój powrót do Biblii samą siebie pojmująca jako odnowienie wiary
chrześcijańskiej i ogarniająca swym wpływem wszystkie dziedziny ludzkiego
życia.
Ale czy ta periodyzacja historii Zachodu, z całą nieostrością jej granic, da
się zastosować do historii filozofii? Czy dysponujemy wystarczająco uchwytnymi kryteriami i dostatecznie wyraźnymi cechami, by wolno nam było mówić
o jakiejś jednej filozofii średniowiecza?
O odpowiedzi na to pytanie rozstrzyga pojawienie się w historii myśli
Zachodu chrześcijaństwa. Nie wolno wprawdzie sprowadzać całości filozofii
średniowiecza do problemów przez nie stworzonych, i taka np. logiki formalna
śladu wpływów chrześcijańskich nie nosi. Były nurty filozoficzne, jak łaciński
awerroizm, i myśliciele, jak Siger z Brabancji, którzy świadomie wyeliminowali wszelkie elementy chrześcijańskie ze swego filozofowania. Nie przeczy
to prawu do wyznaczenia początku filozofii średniowiecza na moment spotkania myśli Greków z chrześcijaństwem. Przełom dokonywał się w trybie
ciągłym. Ale spotkanie chrześcijańskie wiedzy o objawieniu z filozofią starożytną stało się cezurą w historii myśli Zachodu, nieporównywalną z żadnym
innym epokowym przełomem. Po względem chronologicznym koresponduje
z nim podział na fazę schyłkowego antyku i pierwocin filozofii chrześcijańskiej
u greckich i łacińskich Ojców Kościoła.
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Natomiast trudniej chyba wyznaczyć koniec filozofii średniowiecznej.
Tutaj mamy do czynienia z różnymi czynnikami i stadiami rozwoju, w których schyłkowe splata się z powstającym i oba warunkują się wzajemnie. Rozerwanie związku wiary z wiedzą, do jakiego dążyła myśl średniowieczna w osobach swych najznaczniejszych przedstawicieli, a jak zrealizował w sposób
wzorcowy Tomasz z Akwinu, jest tu tyleż znamienne, co nominalizm ze swą
krytyką metafizyki i wynikającym z niej zakwestionowaniem jednoznacznego
porządku i wartości. Nauka o wyższości woli i miłości nad poznaniem prowadzi ostatecznie do pojmowania wolności Boga w sposób krańcowy, mianowicie jako samowoli, z fatalnymi tego konsekwencjami teologicznymi. To,
co jednostkowe, zwłaszcza zaś jednostka ludzka i jej wolność, zyskuje coraz
większe znaczenie w stosunku do tego, co ogólne.
Nie tylko w filozofii, lecz i w teologii kwestia niezawodności ludzkiej
wiedzy i jej kryteriów staje się coraz bardziej paląca. Nader silnie ujawni się
u Lutra i w całej reformacji. Zjawisko to odzwierciedla coś, co określamy
mianem zwrotu od bytu do świadomości. Humanizm i renesans odwołują
się wprost do starożytności, dystansując się przez to – przynajmniej w intencjach – od średniowiecza. Myśliciele początku epoki nowożytnej postrzegają
się jako radykalni nowatorzy, co nie powinno wszakże sugerować, jakoby
zalążki takiej postawy nie dały się już mniej lub bardziej wyraźnie dostrzec
w rozwoju myślenia średniowiecznego. Owszem, z pewnego punktu widzenia
można interpretować tzw. późną scholastykę jako pełną degrengoladę i upadek
myślenia średniowiecznego. Ale ten upadek umożliwił ponowny rozkwit myśli
filozoficznej. Niedostrzeżenie w nim pozytywów i zapowiedzi przyszłości
byłoby przeoczeniem czegoś bardzo istotnego. A właśnie wymogi współczesnej metodologii historii filozofii zaostrzają widzenie takich rzeczy.
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Podstawowe struktury mylenie greckiego
i chrzecijaskiego

Filozofia starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, choć nie 3 wyłącznie,
to przecież w osobach swych wybitnych przedstawicieli i w swych istotnych
problemach jest wynikiem dialogu czy wręcz dialogiem pomiędzy myśleniem
chrześcijańskim i pogańskim. Stąd wynika założenie konieczne dla zrozumienia epoki. Dialog taki może się przekształcić w syntezę, może też doprowadzić do rozdzielającej diastazy. Ale w obu wypadkach trzeba sobie zdawać
sprawę z różnorodności podstawowych stanowisk filozofii greckiej i chrześcijańskiej wiedzy wiary. Słowa-klucze: Bóg, świat, dusza, człowiek są te same.
Ale ta tożsamość nie przesłoni gruntownej odmienności tego, co się przez owe
słowa rozumie w obu dogłębnie różnych tradycjach pojmowania siebie i świata.
Podstawowe struktury myślenia greckiego i judeochrześcijańskiego pozwalają
uchwycić stan wyjściowy i podstawowy układ problemów filozofii średniowiecznej; dają też właściwą perspektywę jej widzenia – w całości i w kwestiach
poszczególnych. Nie znaczy to rzecz jasna, że te wyraźne różnice dostrzegano
zawsze ani że od początku stanowiły przedmiot sporu między filozofią antyczną a chrześcijaństwem. Lecz między nimi biegnie podskórny przedział. Jego
nieprzezwyciężalność objawiała się często w aporetycznych dyskusjach nad
kwestiami szczegółowymi. Niemożliwa jest synteza greckiej filozofii i chrześcijańskiej wiedzy wiary bez utraty tożsamości po jednej lub drugiej stronie. Oto
dlaczego filozofia średniowiecza o tyle ile jest filozofią chrześcijańską, stanowi
w istotnych tematach coś więcej. O coś innego niż tylko komentarz do Platona
czy Arystotelesa. Nie bez zastrzeżeń można mówić uogólniająco o myśleniu
greckim i o chrześcijańskiej wiedzy wiary. Po obu stronach mamy odmienne
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kierunki i zróżnicowania, które trzeba zawsze uwzględniać; dadzą się one
jednak sprowadzić do nielicznych wspólnych twierdzeń podstawowych, które
usprawiedliwiają uogólnienia. W myśleniu greckim świat to wielka uporządkowana konstrukcja, a refleksja filozoficzna o całości świata nastawiona jest
zawsze na jedność, na jedno. Ale w metafizyce wnosi on do pojmowania
i myślenia o rzeczywistości, a przez to w rzeczywistość samą – niedający się już
usunąć podział i dualizm. Pojęcie metafizyk, choć stworzone później, oddaje
wprost owo widzenie świata. Świat zostaje podzielony na naturę, fizykę, i to,
co naturę przekracza, właśnie metafizykę (meta ta physika). Natura to świat
bezpośrednio dany człowiekowi i zmysłowo przezeń doświadczany: mundus
sensibilis. Uchwycenie, postrzeganie czegoś zmysłami podporządkowane jest
zawsze temu, co pojedyncze, konkretne, faktyczne i przez to przemijające
w czasie. Doświadczany zmysłowo świat jest bardziej niebytem niż bytem.
Świat zmysłów – świat ciągłej zmiany, stawania się i przemijania nie może dać
prawdziwego poznania. Doświadczenie zmysłów prowadzi wyłącznie do doxa,
do mniemania.
Ale myśl grecka od początku stawia pytanie o byt jako coś trwałego, przeciwstawionego stawaniu się. Pytanie to prowadzi poza świat doświadczalny,
do kosmos noetos, mundus intelligibilis, do właściwej rzeczywistości, świata
czysto duchowego. Na niego nastawiona jest noetyczna percepcja, myślenie
czyste. I prowadzi ono do episteme, do czystej wiedzy, a za przedmiot ma to,
co ogólne, i to, co niezmienne. Jako identyczne z samym sobą jest ono czymś
obowiązującym, ważnym, tworzącym normę. Nieograniczone i wieczne
wymyka się wszelkiej zmienno i doczesności. Takie widzenie świata prowadzi,
na mocy konieczności wewnętrznej, do wartościowania w obrębie owego
dualizmu. To, co ogólne, jako trwałe ma zawsze wyższość nad tym, co ujednostkowione; to ostatnie pojmować można właściwie tylko jako pewien etap
przejściowy, chwiejny, któremu ze swej istoty brak zarówno trwałości, jak wartości. Rozróżnienie czy, ściślej mówiąc, rozdzielenie bytu i stawania się, istoty
i realizacji, wzoru i niedoskonałego odbicia, ogólnej formy i konkretnej ujednostkowionej postaci nie prowadzi wprawdzie do pełnego rozdziału obu tych
światów, raczej pociąga za sobą istotne i nieusuwalne wzajemne ich przyporządkowanie. Nieograniczoność idei, istoty i bytu należy jako warunek do tego
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świata stawania się i przemijania, jest mu immanentna jako podtrzymująca go
i trwająca ponad wszelką przemijalność. Także Bóg, który umożliwia całość,
wszelki byt i ideę (u Platona Dobro, u Arystotelesa nieporuszony poruszyciel),
daje się pomyśleć jedynie w pewnej relatywnej transcendencji. Bóg, boskość
jest immanentną zasadą świata. Jako taki, choć niepodległy zmienności i pod
tym względem transcendentny, dogłębnie przynależy światu. W jego dziejach, w wiecznym kołowrocie powstawania i przemijania zdarzenie doczesne
także sprowadzone zostaje do trwałego i do niego przypisane. Czas, wszystko,
co szczegółowe, wszelka wielość, to tylko odprysk, ułomny sposób bycia tego,
co wieczne, ogólne, Jedno. Wszystko, co jednostkowe, jest akcydentalne. Ale
nie świat jako całość. On jest wieczny.
To samo odnosi się do człowieka. W nim odzwierciedla się dualizm trwałego bytu i pozoru, czyli zjawiska podlegającego zmianom. Ludzki rozum
skierowany ku idei, istocie, formie leży – u Platona określany jako logistikon,
a u Arystotelesa jako nous – po stronie trwałego, niepodatnego na żadne
zmiany ducha. I, odpowiednio, zmysłowość, związana z ciałem, dzieli los
przynależnego jej przedmiotu. Skierowana na to, co partykularne, doczesne,
złączone z materią jest, jak cały świat zjawisk, zmienna i przemijająca. To połączenie każe natychmiast postawić pytanie, czym właściwie jest człowiek.
W kręgu filozofii greckiej odpowiedź będzie jednoznaczna. Byt człowieczy
na tym świecie jest, jak wszelka chwilowość, stanem do przezwyciężenia, fazą
przejściową, nietrwałą, ujednostkowioną postacią powszechnego i niezmiennego ducha. Człowiek to w istocie duch i duchem powinien się znów stać.
Dlatego byt człowieczy na tym świecie uznany zostaje za coś z gruntu negatywnego. Właśnie dlatego człowiek znajduje się w stanie, którego sens polega
na przezwyciężeniu go. Nie idzie tu więc o coś jednostkowego, o możliwość
utrwalenia sporadyczności, lecz właśnie o usunięcie i przezwyciężenie jednostkowości. Niech w tej sprawie nie wprowadza w błąd mówienie o nieśmiertelności duszy. Takie ustawienie problemu od razu pokazuje jasno, że w myśleniu
antycznym historia nie może istnieć jako coś pozytywnego, jako celowa samorealizacja człowieka i ludzkości. Nie stoi to w sprzeczności z „odkryciem człowieka” przez Greków właśnie, gdyż było ono „nie odkryciem subiektywnego
ja, lecz stopniowym uświadomieniem powszechnych praw istoty człowieka.
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Duchową zasadą Greków nie jest indywidualizm, lecz: humanizm” (W. Jager
1959, I, s. 13). Rozmyślnie zrezygnowaliśmy w tej początkowej fazie prezentacji podstawowych struktur myśli greckiej z ilustrowania jej indywidualnymi rysami poszczególnych kierunków filozoficznych i ich twórców, choćby
i kosztem pewnego uproszczenia, gdyż w konfrontacji z chrześcijaństwem te
właśnie podstawowe stanowiska rozstrzygają i wyznaczają różnice. A różnice
nie objawiają się tu na końcu, jako rezultat rozważań, lecz isnieją od początku.
W wierze chrześcijańskiej i w pochodzącej z objawienia Starego i Nowego
Testamentu tradycji intelektualnej Bóg nie jest koniecznym wynikiem procesu
myślowego ani teologią konieczną konsekwencją intelektualnej ontologii, jak
np. u Arystotelesa. W myśleniu chrześcijańskim Bóg stanowi początek jako
coś danego z góry w sposób absolutnie transcendentny, niejako zasada bytu,
lecz jako osoba, żywy Bóg. Człowiek pojmuje tu sam siebie z perspektywy
swego zaistniałego w dziejach spotkania z Bogiem, którego wskazania odrzucił
w akcie wolnej woli, lecz Bóg nie przerwał dialogu z człowiekiem, podejmując
go w biegu dziejów ponownie – z ludem Izraela, a przede wszystkim w osobie
Jezusa Chrystusa. Ostateczną istotną przyczyną wszelkiej pozaboskiej rzeczywistości nie będzie więc byt powszechny czy idea jako coś trwałego w ciągłej
zmienności, lecz swobodny akt stwórczy Boga żywego.
Pojęcie stworzenia jako creatio ex nihilo stanowi jakby podsumowanie
wszelkich różnic i zasadniczej niezbieżności greckiej filozofii i chrześcijańskiej
myśli wiary. Przesądza to z góry o wielu podstawowych kwestiach. Nie da się
ich rozstrzygnąć w filozoficznym rozważaniu rzeczywistości. W grę wchodzi
układ ściśle związany z teologią objawienia. Zakwalifikowanie wszystkiego,
co rzeczywiste, jako stworzenia, wyprowadzenie z Boga, każe widzieć jego
najgłębszą istotę i podchodzić do niej w sposób całkowicie nowy w stosunku do greckiego widzenia świata. W widzeniu chrześcijańskim świat jest
czymś całkowicie innym, nie przestając oczywiście być przedmiotem myśli.
Coś podobnego da się też powiedzieć o Bogu jako stwórcy. Bóg jawi się jako
absolutnie suwerenny, jako podmiot, osoba, istnienie jako takie. To właśnie
oznacza biblijne imię Boga „Jahwe”. W tradycji judeochrześcijańskiej słowa
„Bóg” nie używa się orzecznikowo, by wyrazić trwałą praprzyczynę, wymiar
wewnętrzny, wymiar głębi doświadczanej rzeczywistości. Bóg nie jest wiecz135
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nością kosmosu. Bóg jest tym wiecznym, w którego obliczu stoi kosmos. Toteż
nie wystarczy na statycznym bezosobowym Bogu – zasadzie ze starożytności
dokonać zabiegu personifikacji, żeby filozofię grecką i chrześcijaństwo w tej
kwestii podstawowej pogodzić: Bóg i świat są tu rozumiane z gruntu różnie.
Nie da się tak po prostu zrównać żywego Boga chrześcijan nieporuszonego
poruszyciela Arystotelesa; antyczne spekulacje na temat bytu od Parmenidesa
poprzez Platona i Arystotelesa do Plotyna nie pokrywają się z chrześcijańskim
pojmowaniem Boga. Niewspółmierność obu sposobów myślenia pokazuje
jasno i uświadamia w pełni analizę głębi specyficznie chrześcijańskiego pojmowania Boga: Trójcy. Bóg to nie trwały, niezmienny byt, nieruchoma i apatyczna zasada bytu, lecz żywa, trójosobowa realizacja życia, której najgłębszą
tajemnicą jest, według chrześcijańskiego objawienia, miłość. Ostatecznej
realności nie da się więc pierwotnie wyprowadzać z istoty i substancji. Pierwszeństwo mają byt osobowy i relacja. Teraz przez analogię można z jedności
trwałych relacji w Trójcy stworzyć strukturalny wzorzec całkowicie nowego
rozumienia rzeczywistości. Nieruchoma, statyczna zasada jedności roztopi się
w dynamikę i wielość, jaka towarzyszy realizacji życia w osobie. W tym sensie,
choć nie numerycznie, także wielość z chrześcijańskiego punktu widzenia jest
czymś pierwotnym, wytworzonym w samym Bogu, nie zaś degradacją bytu.
Bóg osobowy i wiara w Boga w Trójcy – oto nowa, niedająca się wywieść z filozofii perspektywa rozumienia zawarta w myśleniu chrześcijańskim.
Przy próbach pomyślenia i sformułowania specyficznie chrześcijańskiego
rozumienia Boga nie wystarczała już kategoria substancji, trzeba było przywołać pojęcie relacji, i to relacji trwałej, gdyż Bóg dawał się pomyśleć tylko
jako czysta realność. Z refleksji nad stworzeniem jako creatio ex nihilo wyłoniła
się też wyższa ocena relacji. Całkowita zależność wszelkiej pozaboskiej rzeczywistości od Boga nie może być już rozumiana jako akcydentalna, bo stanowi
istotę wszystkiego. Z takich podstawowych przedmiotów rozważań filozoficzno-teologicznych zrodziło się stanowiące wyznacznik na przyszłość przesunięcie akcentów w obrębie arystotelesowskiego układu kategorii, w którym
straciło na znaczeniu specyficznie greckie pojmowanie rzeczywistości.
Pytanie, jak myśleć i objaśniać to, co powszechne, i to, co konkretne, lecz
chwilowe, jedność, wielość i ich wzajemny związek, znajduje dzięki creatio ex
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nihilo odpowiedź niepociągającą za sobą żadnego umniejszenia czy deprecjacji bytu, jak to jest w wypadku emanacji czy wszelkiej modyfikacji ruchu
okrężnego. Odrzucony z góry zostaje tu zwłaszcza dualizm we wszystkich
wariantach. Rzeczywistość nie stoi między dobren a złem, nie ma wznoszenia
się i opadania. Cały świat to dobry wytwór Boga, przezeń chciany, powołany
do istnienia w swobodnym akcie wszechmocy i stale utrzymywany w stanie
bytu. Stawanie się, doczesność, uwarunkowanie, wielość, sporadyczność to nie
odpryski od trwałego bytu, od wieczności, bezwarunkowości i wewnętrznej
jedności, nie takie formy bytu, które jako poślednie trzeba przezwyciężyć, ale
chciana przez Bog rzeczywistość o własnej wartości. Lecz mimo nieodzownej
zależności stworzenia od stwórcy nie wolno nie uwzględniać zasadniczej różnicy między nimi. Oba nie leżą na tej samej płaszczyźnie i dlatego nie można
ich porównywać jak wielkości jednorodnych, tak żeby stworzenie wobec prawdziwego bytu Boga redukowało się do nicości. Bycie stworzeniem to zawsze coś
pozytywnego: oto perspektywa myślenia chrześcijańskiego. Widzieć w stworzeniu coś negatywnego równałoby się, jak to ujmie św. Tomasz z Akwinu,
wzgardzeniu stwórcą przez pogardę stworzeń (ScG, III, 69).
Tak oto pytanie o byt pada nie tylko w sposób zupełnie nowy, ale jako
wyraźne pytanie – po raz pierwszy w dziejach myśli Zachodu. Dai wraz
z pomyśleniem stworzenia zupełną nieskończoność świata, również z punktu
widzenia bytu rzeczywistego, punktu widzenia „że” bytu, w znaczą nowy
wymiar pytania o byt. W myśleniu greckim szło o istoi o ousia. Egzystencja,
ściśle biorąc, nie sprawiała trudności, gdyż kosmos jako całość nie był przecież
przypadkowy. Od Parmenidesa obowiązywała reguła, że istniejące nie może
powstać z nieistniejącego. Przy próba refleksji i eksplikacji podstawowego
teologicznego orzeczenia o stworzeniu za pomocą greckiej ontologii – inaczej byłoby ono nieprzekazywalne z treści teologicznej stworzenia wyłaniają
się nie dające się wywieść czy: filozoficznie pytania o „że” bytu. Rozróżnienie
egzystencji i bytu oraz i wzajemnego stosunku, pojmowanie bytu jako aktu,
zwłaszcza zaś pytai ąuid est esse et non esse (Augustyn, Objaśnienia Psalmów, 38,
22) kwestie mające początek w chrześcijańskim pojmowaniu świata i znaczny
wpływ na filozofię średniowiecza.
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Kwestia ta doszła do pełnej realizacji i zdobyła pełne znaczenie w antropologii. Człowiek to nie przemijające ujednostkowienie powszechnego ducha
w przypadkowym cielesnym sposobie istnienia. Jest on ze swej istoty duchem
w ciele, jako jednostka i osoba powołanym do trwałego dialogu z wiecznym
Bogiem. Zbawienie zatem to nie wyzwolenie duszy z ciała, lecz trwałość zmartwychwstałego indywiduum w dialogu z Bogiem. Nie to, co powszechne,
lecz właśnie to, co wyodrębnione, w ostatecznej instancji to, co szczegółowe,
subiektywne, staje się najwyższą formą bytu i dlatego całość musi być poprzez
nie postrzegana. Ostatecznym wyznacznikiem będzie nie zdeterminowany
i znoszący wszelką indywidualność ruch kolisty, cyrkulacja, lecz wolność jednostki. Myśl ta osiąga swe apogeum w tezie o absolutnie wiążącym charakterze
sumienia, również tego obiektywnie błądzącego.
W optyce chrześcijańskiej historia to nie negatywność, lecz sposób 13 realizowania się i przez to pozytywnego określania człowieka jako stworzenia –
w wolności i wobec pewnego celu. Historia staje się historią zbawienia. Niekonkurowanie stworzenia ze stwórcą oznacza pierwotność, a więc nie pochodność
pluralizmu. Indywiduum jest prawdziwie pierwotną rzeczywistością (substantiaprima); to, co powszechne, jest wtórne, jest pojęciem, abstrakcją {substantia
secunda). Nominalizm późnej scholastyki stanowi z tego punktu widzenia najdalszą – w swych skrajnych formach niekonieczną – konsekwencję tego specyficznie chrześcijańskiego, zorientowanego na stworzenie myślenia. Pewna
zbieżność obu sposobów myślenia objawia się w tym, że właśnie w chrześcijańskiej filozofii średniowiecza ma wielką wagę kwestia zasady jednostkowienia, a więc kwestia wewnętrznej podstawy bytu jednostki. Kwestię taką
wysunąć można wtedy tylko, gdy trzeba wyjaśnić, jak przechodzi się od idei
do konkretnej jednostki, a więc albo gdy nie uwzględniono, albo z góry zinterpretowano esencjalistycznie ideę stworzenia. Odmienne sposoby postrzegania
i pojmowania świata znalazły odbicie w specyfice greckiego oraz hebrajskiego
myślenia i mówienia. Grecka metafizyka, zawsze poszukująca nieprzemijalności i prawdy, pyta, czym coś jest. Pyta o istotę istniejącej rzeczy, odmienną
od jej realnego bytu. I znajduje tę istotę w idei albo w formie, w substancji
jako czymś, co jako trwała realność leży u podstaw wszelkiej doświadczalności i zmienności. Wskutek przypisania do nieodmiennej tożsamości istoty,
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całość przybiera charakter raczej statyczny, czego odpowiednikiem w kwestii
stosunku podmiotu do rzeczywistości jest prymat spojrzenia intelektualnego.
A podstawowa cecha myślenia hebrajskiego, pochodząca właśnie z innego
pojęcia Boga, to jego dynamizm. Bóg nie jest nieodmiennym substratem kosmosu, raczej podmiotem niezależnym od świata, który z wolnej woli powołał
do bytu, podmiotem czynnym w historii. Poprzez tak postrzeganego Boga
pojmuje się i wyjaśnia rzeczywistość świata. Taki sposób myślenia znajduje
wyraźne odbicie w języku i w pierwotnym znaczeniu słów. „Być” znaczyło pierwotnie nie „istotę”, lecz „stawać się”, „być czynnym”. Wszystkie wyrażające stan
czasowniki i przymiotniki wyprowadzano z początku, stawania się i ruchu,
poprzedzających ów stan i prowadzących do niego. Greckie logos, „słowo”
leży w obszarze znaczeniowym porządkowania, liczenia, myślenia, mówienia,
rozumu, sensu; hebrajskie dabar wyprowadzane jest natomiast z rdzenia: przyspieszać, objawić się z całą mocą, mówić „o”, a „słowo” przybiera ostatecznie
znaczenie „czyn”. Ów odmienny sposób rozumienia odzwierciedla równie znacząco pojmowanie przestrzeni i czasu. W myśleniu greckim szczególną wagę
ma element statyczny przestrzeni. Grek myśli poprzez formę i kształt. Granica, horismos, w sensie przenośnym „definicja” jest tu dobrym przykładem.
W konsekwencji prowadzi to do ukonkretnienia czasu, od Arystotelesa mierzonego według wcześniejszego lub późniejszego poruszenia. Łatwo dają się
wytłumaczyć tempom: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ponieważ jednak
czas postrzega się jako cechę stawania się, zmienności i skończoności, a więc
jako odprysk tożsamości, jaką jest nieprzemijająca wieczność, to dostaje on
z góry negatywną konotację jako coś skończonego. Natomiast w myśleniu
hebrajskim prymat ma dynamika stawania się i działania. Toteż i pojmowanie
czasu jest całkiem różne. Czas to nie alienacja wieczności, lecz specyficzny
sposób doznawania przez człowieka jego egzystencji jako dziejów, w których
obecny jest Bóg. Czas to nie wielkość kwantytatywnie matematyczna i jako
taka dająca się ustalić, zaklasyfikować, lecz coś osobistego, coś z dziedziny
wewnętrznych doznań. Podmiotowe, uwzględniające działającą czy doznającą czegoś osobę dane czasowe kwalifikują wydarzenia. Takie pojmowanie
czasu pociąga za sobą eschatologiczną orientację na cel, spełnienie się czasu
i historii w dialogu z żywym Bogiem. Takim pojmowaniem historii i trans139
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cendencji tradycja judeochrześcijańska udostępniła zachodniej myśli zupełnie
nowy wymiar. Niewątpliwie oba te sposoby widzenia świata, zarówno w swych
punktach wyjścia, jak i w konsekwencjach są zupełnie różne. Lecz w pewnych
pojedynczych wypadkach może dojść do hybryd, do pokrywania się obu form.
Przy całej koniecznej wówczas ostrożności i przy całym niebezpieczeństwie
uproszczenia nie wolno jednak ulec pokusie niwelowania wymienionych
różnic.
W tym kontekście chrześcijański punkt widzenia narzuca problem ważny
i wart szybkiego rozstrzygnięcia. Oto zetknięcie z antykiem oznacza dla młodego chrześcijaństwa nie tylko przekład na język obcy, lecz i głoszenie treści
chrześcijańskich w obszarze odmiennego doświadczenia świata, odmiennych
założeń pojmowania go; będą one rozumiane w kategoriach greckich. Czy nie
zachwieje to tożsamością chrześcijaństwa? Długo nie stawiano tego pytania
wprost lub też odpowiadano na nie pozytywnie, bez większych zastrzeżeń.
Dziś można stwierdzić tendencję raczej odwrotną: opcję na rzecz hellenizacji
chrześcijaństwa i negatywną na ogół ocenę zjawiska. Ale generalizacja nie
przyniesie pożądanej odpowiedzi. Każdy problem badać trzeba przez staranną
analizę jego kontekstu. Rzeczywiście, w ważnych kwestiach, np. antropologii
czy oceny świeckości świata doszło do poważnych wypaczeń treści chrześcijańskich, wypaczeń w wielu postaciach dochowanych do dziś. Stwierdzenie tego
stanu rzeczy stanowi niepodważalną zdobycz nowszych badań. Ale i filozofia
stawiała sobie to pytanie. I przejęła z chrześcijańskiego doświadczenia wiary
wiele tematów, które rozważała dalej niezależnie od chrystianizmu; przypomnijmy tu choćby treści, jakie poruszano za pomocą pojęć subiektywności,
wolności, osoby czy historii. Zwrot ku podmiotowi i świadomości, znamienny
dla filozofii nowożytnej, ma swe podłoże w chrześcijaństwie, a pośrednika
w chrześcijańskiej filozofii średniowiecza.
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Filozofia chrzecijaska

Już przy przejściu do czasów nowożytnych szczególnie ostro stawiano zasadniczą, sięgającą średniowiecza kwestię, jakie może mieć znaczenie chrześcijaństwo jako religia objawiona dla czysto racjonalnych dążeń filozofii. Czyż
surowe rygory filozofii współczesnej, poza które dziś już nie sposób się cofnąć,
nie zmuszają do zakwalifikowania myśli podległej wpływom chrześcijańskim
do historii teologii i do usunięcia jej z historii filozofii? Czy „filozofia chrześcijańska” może w ogóle istnieć? Zapytajmy za Tertulianem: „Cóż wspólnego
Atenom i Jeruzalem? ”. Pytanie to porusza znamienny dla średniowiecznego
myślenia problem. Starania o odpowiedź na nie, o znalezienie pośrednika
między filozofią grecką a wiarą chrześcijańską są w znacznej mierze źródłem
wewnętrznej dynamiki epoki, jej polemiki i jej wagi. Główne kierunki filozofii
i teologii średniowiecznej odzwierciedlają różne schematy rozwiązania tego
problemu. Jako pytanie o stosunek metafizyki i dziejów zbawienia ma on, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej, podstawowe i trwałe znaczenie
w obrębie teologii. Czysto metodycznie biorąc, temat ten stanowi przedmiot
teologii właśnie, nie filozofii. Lecz biorąc historycznie i hermeneutycznie, niedopuszczalne jest rozstrzyganie na bazie dzisiejszego krytycznego samopojmowania filozofii, co ze średniowiecza do filozofr wolno zaliczyć, a co nie.
Historia filozofii musi uwzględniać właściwe każdej epoce samopojmowanie
filozofii. Toteż nieodzowne jest przyznanie historycznego wymiaru filozofii
chrześcijańskiej, jak również ożywionemu i owocnemu dialogowi Aten i Jeruzalem. Miał on wielkie znaczenie nie tylko dla zachodniego chrześcijaństwa,
lecz dostarczył też nowych tematów i trwałych bodźców czysto filozoficznej
refleksji średniowiecznej od późniejszych epok. Oczywiście te dwie z grubsza
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zarysowane podstawowe różnice w interpretacji świata nigdy nie przeciwstawiały się sobie jako zupełnie odrębne fenomeny, w czystej postaci. Już w późniejszych redakcjach greckiej części Starego Testamentu, tak jak w Nowym
Testamencie, dadzą się wykazać wpływy greckie. Na szerszej bazie i w obszarze
przednaukowym problem staje się widoczny w zetknięciu wczesnego chrześcijaństwa ze starożytnym humanizmem. Antropocentryczną paideię greek
odbieramy jako antytezę teocentrycznej wiary chrześcijan. Ale na takiej podstawie rodzi się dialektyka spotkania. Występująca niekiedy skrąjna wrogość
wobec greckiego ideału kształcenia, zwłaszcza w kręgach zakonnych prowadząca do wrogości wobec kształcenia w ogóle, nie mogła się przyjąć, tak samo
jak nie mogła się przyjąć bezkrytyczna recepcja filozofii greckiej. Przedstawioną wyżej antytezę wyraża św. Ambroży w przeciwstawieniu słów rybaków
słowom filozofów.
Hellenizacja chrześcijaństwa i dążenie do ujęcia chrześcijańskich treści
w greckich kategoriach myślowych – nieuchronne, jeśli chrześcijanie mieli
sprostać swej powszechnej misji – dokonywały się w ciągłej świadomości
wiary i w ciągłym odniesieniu do wiary. Myśl oscyluje między tymi dwoma
biegunami: układ taki zrodził specyfikę filozofii średniowiecza. Teksty greckie
odczytywane są poprzez doświadczenie wiary chrześcijańskiej, refleksja zaś
nad wiarą dokonuje się przy pomocy greckiej filozofii. Stąd uformowany przez
patrystykę pogląd: kto myśli poprzez wiarę, filozofuje najlepiej. Filozofia i teologia tworzą jedność. Przy takim ich pojmowaniu filozofia staje się symbolem
wiedzy szeroko rozumianej. Dopiero wiek XIII przyniesie świadomość problematyki teorii wiedzy i, co za tym idzie, zróżnicowanie na myślenie poprzez
naturalny świecki rozum – przyporządkowane filozofii – i myślenie poprzez
wiarę – przyporządkowane teologii. Ale myślenie jako myślenie zawsze pozostanie przedmiotem filozofii. Niemniej pojęcie filozofii chrześcijańskiej należy,
wbrew dzisiejszemu zwyczajowi językowemu, „w średniowieczu do świata
duchowego teologii zakonnej”. Nie ma go u Alberta Wielkiego, Tomasza czy
Szkota.
Ale rozważania nad objawieniem i nieuniknione przełożenie jego treści 21
na pojęcia filozoficzne tylko tam staje się podstawą myślenia filozoficznego,
gdzie granice metodyczne nie są zatarte ani usunięte, gdzie o całości myśli się
142

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

inaczej niż poprzez teologię, poprzez Boga objawienia. Prawdy chrześcijaństwa nie da się przekształcić w powszechnie ważną i konieczną w myśleniu
ideę. Pozostanie ona zawsze zależna od jednorazowego wydarzenia historycznego. Lecz w historycznym kontekście chrześcijaństwa zarysowują się struktury metafizyczne. W samej Biblii dają się odnaleźć pierwiastki i kontury swoistej metafizyki stworzenia, której najważniejszym aspektem będzie ontologia
osobowa – mająca ostateczne podłoże w wierze w Trójcę – historycznofilozoficznie o największej wadze. To ona dała początek przezwyciężeniu metafizyki substancji. Ten właśnie „filozoficzny” składnik chrześcijaństwa umożliwia jakieś 22 współistnienie greckiej filozofii z chrześcijańską wiedzą wiary
mimo ich całkowicie odmiennych punktów wyjścia. Na przekór temu napięta
problematyka stosunku metafizyki i dziejów zbawienia pozostanie jednym
z głównych przedmiotów myśli średniowiecznej.
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Wpływy kosmologiczne i religijno-filozoficzne
na myl współczesnego chrzecijastwa

Podstawowe struktury starożytnego poglądu na świat nie oddziaływały oczywiście wprost na wczesne chrześcijaństwo, a za jego pośrednictwem na filozofię
patrystyczną i średniowieczną. Uczyniły to raczej całkiem konkretne, na różne
sposoby wzbogacone pierwiastkami religijnymi konstrukcje intelektualne
późnego antyku. Szczególne znaczenie mają te właśnie elementy religijne
i religijne implikacje, gdyż chrześcijaństwo odbierało je jako konkurencyjne
i przez to, zwłaszcza w dziedzinie etycznej, jako poprzeczkę do pokonania.
Trzeba tu wymienić liczne kierunki filozofii hellenistycznej: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm oraz neoplatońskie: średni platonizm, plotynizm i neoplatonizm. Zwrócimy szczególną uwagę na niektóre aspekty, o trwalszym niż inne
wpływie na wczesną myśl chrześcijańską.
Stoicy Poprzez Senekę i Epikteta, jak też za pośrednictwem eklektyków
rzymskich, Warrona, a zwłaszcza Cycerona, stoicyzm w swej późnej popularnej formie zdobył spory wpływ. Największe znaczenie miała stoicka etyka.
Jej piętno sięgnęło po: filozofię i teologię, naznaczyło ascezę i życie duchowe
chrześcijan i niechrześcijan, lecz nade wszystko – zakonników. Wysokie wymagania moralne i ideał równości wszystkich ludzi stanowiły jej istotną cechę.
A przecież z perspektywy chrześcijańskiej jej wpływ – jako całość – należy
ocenić skrajnie negatywnie. Ani stoicki wizerunek Boga, ani człowieka nie da
się pogodzić z chrześcijaństwem, ponieważ stoicki Bóg, dusza świata, rozum,
natura są w ostatecznej instancji identyczne. Konsekwecją tego będą panteizm
i fatalizm. Wynikająca z nich, esencjalistycznie pomyślana doktryna prawa
natury, wedle której w człowieku powinna panować tożsama z rozumem
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powszechnym rozumna dusza, nie da się nijak pogodzić z egzystencjalnym
i historycznym zakorzenieniem ete chrześcijańskiego. Prawo i moralność zlewają się ostatecznie w jedność, zanika element subiektywny. Ideał ludzkości
uosabia mędrzec żyjący zgodnie z naturą, tj. dający sobą kierować wyłącznie
rozumnej duszy, a w pełni panujący nad zmysłową duszą z jej afektami i popędami. Skoro jednak ciało jako siedlisko zmysłowości jest źródłem afektów,
to przy takim pojmowaniu człowieka popada się, mocą wewnętrznej konieczności, w negatywność. Starożytna pogarda dla ciała i świata wywiera poprzez
stoicką etykę wpływ dla specyficznie chrześcijańskiej antropologii fatalny,
a trwały po dziś dzień – mimo licznych modyfikacji.
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Gnoza

Gdy w tym kontekście mówimy o gnozie i gnostycyzmie (gnosis = 25
poznanie), nie idzie tu o problem z dziedziny teorii poznania. Gnoza to raczej
ruch religijny o sporym znaczeniu dla historii filozofii. Była bardzo złożonym,
wpływającym na wiele religii przejawem doktryny zbawienia. Jej rozkwit przypada na II w. n.e., a źródła nie są jeszcze do końca zbadane. Gnoza zawiera
pierwiastki religii grecko-orientalnych obok idei judeochrześcijańskich i filozoficznych wzorców myślowych. Lecz jest czymś więcej niż synkretycznym
zbiorem różnych treści. Dla gnozy hellenistycznej, późnożydowskiej czy
wczesnochrześcijańskiej problematyka i zasadnicza struktura są wspólne:
wszystkie zajmują się konkretnym stanem człowieka w świecie, problemem zła
i wyzwolenia człowieka z tej negatywnie określonej sytuacji. W etiologicznym
wykładzie ludzkiego samopojmowania doświadczanego wyłącznie jako wyobcowanie i nietożsamość dadzą się wyróżnić charakterystyczne dla rozwiniętych systemów gnostycznych, choć nie zawsze identyczne, założenia.
Założenie podstawowe to radykalny dualizm kosmiczny. Konkretna, 26
materialna realność świata jest zła, podlega władzy wrogich potęg i daje się
sprowadzić do negatywnej zasady pierwotnej. Temu prazłu przeciwstawia
się prawdziwego, nieznanego i transcendentnego Boga pojmowanego jako
demiurg czy stwórca tego świata. Dualizmowi ontologicznemu odpowiada
antropologiczny. W swej prawdziwej istocie człowiek równa się temu, co boskie
i pradobre: on sam, jego wymiar duchowy są iskrą Bożego światła uwięzioną
w materialnym ciele. Wrogie moce świata dokładają wszelkich starań, by utrzymywać człowieka w nieświadomości jego w istocie boskiego pochodzenia. Istniejący w różnych wariantach mit opowiada o upadku człowieka, wyjaśniając,
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jak znalazł się on w swym obecnym stanie, stanie nietożsamości, i czyniąc
zrozumiałym ludzkie pragnienie wyzwolenia. Otóż drogą do wyzwolenia jest
gnosis, wejrzenie w prawdziwą naturę człowieka: poznanie takie uwolni ducha
z penegatywności materii i zjednoczy go z Bogiem albo z boskością.
W heterodoksyjnej gnozie chrześcijańskiej wyzwolicielem jest Chrystus,
gdy przynosi posłanie prowadzące do poznania. Dlatego nie może on oczywiście, z samej swej natury, należeć do tego świata: wszystko, co w nim światowe, to tylko pozór, jak naucza doketyzm, wczesna herezja chrystologiczna.
Łatwo odkryć pierwiastki filozoficzne w podstawowej strukturze gnostycznej:
pobrzmiewa tu i platoński logistikon, i arystotelesowski nou. Dualizm ma duże
znaczenie zwłaszcza dla samych podstaw, ale i dla dziejów oddziaływania
gnozy. Dualistyczne rozwiązanie problemów tei dycei stanowiło niemałą
pokusę dla wczesnego chrześcijaństwa.
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Manicheizm

W polu bezpośredniego oddziaływania gnostycyzmu umieścić należy manicheizm, który mógł wywrzeć spory wpływ na późną starożytno i wczesne
chrześcijaństwo. Mani (216-276), założyciel nazwanego (jego imienia ruchu
religijnego, Pers, wychował się w gnostycznej se cie chrzczeńców w Babilonie, z której wystąpił, doznawszy trzech wh powołania. Po długiej podróży,
odwiedziwszy nawet Indie, uzyskał w roku 242 od perskiego króla Szapura
I pozwolenie na głoszenie swej religii. Odniósłszy wielkie sukcesy misyjne,
został – wskutek nalegań rządzącej w Persji kasty kapłańskiej – uwięziony
i stracony przez następcę Szapura, Bahrama I. Rozpętało to okrutne prześladowania wspólnoty manichejskiej, lecz nowa religia szerzyła się coraz bardziej
i wkrótce niemal dorównała liczbą wyznawcom chrześcijaństwu. W tureckim
państwie Ujgurów od r. 763 do jego upadku w r. 814 nauka Maniego mii status
religii państwowej. Jednakże po tysiącleciu istnienia manicheii jako religia
zanikł wszędzie. W istocie jest on religią zdecydowanie dualistyczną, która
przekształciła gnozę w pewnego rodzaju wspólnotę religijną.
Według doktryny manichejskiej historia dzieli się na trzy epoki: we 29
wczesnej epoce królestwo światła i królestwo ciemności były rozdzielone.
W epoce obecnej, środkowej, oba są zmieszane. Zmieszaniu temu położy kres
przyszła epoka. Ważniejsze wydarzenia – powstanie Kosmosu, historia świata
i zmierzch świata – dokonują się także w epoce środkowej. Oba królestwa,
światła i ciemności, toczą walkę, do której Bóg, ojciec światła, posyła swego
syna, praczłowieka. Lecz ten, pokonany, wpada w piekielną otchłań, jego
zbroja, pierwiastki światła, zostaje pochłonięta przez archontów i demony
ciemności, czego efektem jest zmieszanie boskiej duszy z diabelską materią.
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Ojciec światła zsyła na pomoc żywego ducha, który oswobadza praczłowieka
i stwarza widzialny kosmos, karząc przy tym archontów ciemności – rozpina ich mianowicie na nieboskłonie jako słońce, księżyc, gwiazdy i ziemię.
Aby jednak światło dalej się rozpraszało, dwa demony z królestwa ciemności
tworzą Adama i Ewę, namawiając ich do rozmnażania się, tak by trwała niewola świetlanych dusz w ciemnościach ciał. Ludzie jednakże wielokrotnie
otrzymywali już wiadomość o tym, że przeznaczeni są do powrotu do światła.
Przekazywali ją prorocy: Set, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Jezus – ostatni
z nich to Mani. Sam Mani jest „pieczęcią proroków”; zakłada własną wspólnotę zbawienia, zamykając w ten sposób szereg proroków. Manichejczycy
zmierzają do położenia kresu wciąż trwającemu zmieszaniu światła i materii.
Cel ten osiąga się na różnych szczeblach: „doskonali” żyją w pełnej wstrzemięźliwości seksualnej, w ubóstwie i surowym poście. Mogą trafić wprost
do nieba. Na szczeblu „audytorów”, obowiązanych jedynie do przestrzegania
dziesięciorga przykazań, możliwe jest natomiast tylko stopniowe oczyszczenie;
ci muszą się liczyć z koniecznością kilkakrotnych powtórnych narodzin, aby
dostąpić doskonałości.
Św. Augustyn był przed swym nawróceniem przez dziewięć lat manichejczykiem.
Choćby z tego widać już rozmiar wpływów tej gnostyckiej sekty.
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Filon z Aleksandrii

Do wybitnych przekazicieli filozofii greckiej należy Filon (ok. 13 p.n.e. 30 –
45/50 n.e.) z Aleksandrii, metropolii, w której zbiegały się i wzajemnie wpływały na siebie prądy umysłowe późnej starożytności. Tam też mieściła się
największa antyczna biblioteka. Tam od III w. p.n.e. poczynając, tłumaczono
na grekę Stary Testament wraz z księgami deuterokanonicznymi: ów przekład
(zwany Septuagintą) ma ogromne znaczenie zarówno jako przekaz historyczny, jak również jako dokument odzwierciedlający hellenizację żydowskiej
diaspory. W ten sposób – a wagę zjawiska nie sposób przecenić – Zachód
zapoznał się z żydowskim monoteizmem. Do duchowego kręgu, w którym
spotykały się wiara żydowska i grecka filozofia, należał Filon. Był Żydem.
Wiele wskazuje na to, że pochodził z rodziny kapłańskiej – z Palestyny, później
osiadłej w Egipcie. Odebrał wykształcenie rabinackie i helleńskie, miał dobre
stosunki z rodziną Herodów, a z cesarzem Kaligulą prowadził pertraktacje
dotyczące szczególnego statusu swych żydowskich braci w wierze w imperium
rzymskim.
Główne dzieło naukowe Filona to wielki alegoryczny komentarz do Księgi
Rodzaju: zachowały się zeń niektóre części z własnymi tytułami. Obok nich
mamy pisma także zainspirowane przez fragmenty biblijne, ale raczej o charakterze metodycznym. Pod względem filozoficznym ważne są zwłaszcza oba
traktaty O życiu kontemplacyjnym i O wieczności świata (L. Cohn/I. Heinemann) oraz Apologia Żydów. Intencją Filona było przybliżenie i umożliwienie
zrozumienia świata żydowskiego współczesnym poganom. Pragnął dać
dowód, że Pięcioksiąg można pogodzić z rozumem i pogańską filozofią religii.
Perspektywę wykładu Filona wyznacza prz tym przekonanie, wypowiedziane
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już przez Arystobulosa (150 p.n.e Euzebiusz, Przygotowanie ewangeliczne IX,
6, 2; Klemens Aleksandryski, Stromata, I, 15, 70), o znajomości Starego Testamentu, a przynajmniej zawartej w nim Bożej nauki – przez Platona. Wyraźna
chęć doprowadzenia do jakiejś harmonii i błędny domysł o znajomości Starego Testamentu przez greckich filozofów pozwalają zrozumieć widoczną
tu i ówdzie beztroskę eklektyków, tłumaczą też, dlaczego nie udało się doprowadzić do ostatecznej syntezy ani uniknąć napięć i sprzeczności.
Najbardziej jednoznacznie starotestamentowy jest u Filona monoteizm.
Bóg jest transcendentny, stoi ponad światem i człowiekiem, jest bytem czystym i niepoznawalnym. Duchowo postrzegalny świat (kosmos noeto i niebiański człowiek (anthropos ouranios) pojmowani są przez Filona jako pierwsze
odbicie Boga i – w duchu platonizmu – jako prawdziwe uniwersum. Potęgą
rządzącą tym duchowym światem, identyczną z Bogiem, jest Logos, który –
choć stanowi centrum świata – jest też narzędziem Bożym Jego, Logosu odbiciem, a więc drugim odbiciem Boga, będzie zmysłowo postrzegalny kosmos
(kosmos aisthetos) lub człowiek ziemski. Filon określa Logos jako drugiego
Boga; niewyjaśnione pozostaje, jak określenie to pogodzić z Filonowym
monoteizmem. Także gdy mowa o starszym i młodszym synu Boga, co odnosi
się odpowiednio do duchowego i zmysłowo postrzegalnego świata, trudno
(jeśli w ogóle można) zharmonizować to z monoteizmem, przy którym Filon
wyraźnie obstaje. Wbrew panteizmowi podkreśla on też nie mniej mocno,
że świat został stworzony, choć co prawda z wiecznej, niestworzonej materii
(hyle). Skoro zaś niepodobna, by Bóg wszedł w kontakt z materią, w której
tkwi zło, to akt stworzenia dokonuje się poprzez byty pośrednie. Bóg działa
przez siły (logoi), które jako idee różnicuje On w swoim boskim umyśle
jedynie pojęciowo. Jako hipostazy zaś różnicowane są już przezeń realnie.
Można je rozumieć jako samodzielne realności i wiązać ze starotestamento-wymi wyobrażeniami duchów, demonów, aniołów itd. Specyficznie biblijny
pierwiastek objawia się tu w pojmowaniu idei jako myśli twórczych Boga nie
tylko w odniesieniu do tego, co ogólne, do gatunków i rodzajów, lecz również
do jednostek. Idee indywidualizują rzeczy, gdyż Bóg określa swymi decyzjami
również to, co jednostkowe. Dualistyczne wykrzywienie żydowskiej wizji rzeczywistości szczególnie zaciążyło na antropologii – mimo że Logos splatał
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ze sobą światy, niebiański i ziemski. Człowieka pojmuje się tu jako ducha
z zaświatów, za karę umieszczonego w doczesności i strąconego na ziemię.
Dlatego być na tym świecie człowiekiem znaczy być grzesznikiem, a grzech
tkwi przede wszystkim w płodzeniu. Mimo wyraźnych analogii, zbawienie nie
jest tu interpretowane gnostycznie. Filon wyraźnie podkreśla, wbrew współczesnemu mu fatalizmowi, istnienie opatrzności Bożej i wolnej woli człowieka. Dyrektywy biblijne odbiera on nie jako obce zalecenia, lecz zrozumiałe
przykazania, wymagające odeń wyboru między dobrem a złem. Duży wpływ
wywarła mistyka Filona i jego spekulacje teozoficzne, 33 przezwyciężające
wszystkie sprzeczności. Mimo wyczuwalnych wpływów hellenistycznych, jego
doktryna mistyczna opiera się na objawieniu Boga. Filonowe idee: Boga jako
najwyższego przedmiotu oglądu wewnętrznego oraz boskiej ciemności i drogi,
po której dusza wznosi się ku niej, jako najwyższego stopnia oświecenia i zjednoczenia z Bogiem – należą do trwałego dziedzictwa mistyki Zachodu.
Filon zajmuje niemal zupełnie odrębną pozycję. Nie tylko ze względu 34
na swój sposób myślenia, lecz i układ problemów, strukturalnie antycypujący
wczesnych greckich Ojców Kościoła. Jako Żyd doprowadził do dialogu religii
objawienia z hellenistyczną filozofią. Co nie mniej ważne – za pomocą alegorycznej egzegezy stworzył warunki dla połączeń filozofii i Biblii, przede
wszystkim zaś, dzięki swej spekulacji na ternat Logosu, podbudował ideę istnienia cech wspólnych między żydowską religią objawienia i filozofią grecką.
Patrystyka. Jako patrystykę określa się stadium filozofii i teologii Zachodu
roz- 35 poczynające się wraz z epoką poapostolską, a kończące mniej więcej
w V w.; obejmuje więc ono czasy chrystianizacji świata grecko-rzymskiego.
Z chwilą wyjścia wczesnego chrześcijaństwa poza geograficzny i duchowy
obszar jego pierwocin i wkroczenia przez nie w świat pogański stanęło ono
wobec dwojakiego zadania. Po pierwsze, musiało dokonać pewnego bilansu
samoświadomości, potwierdzić się, sprawdzić w obliczu ciężkich niekiedy
prześladowań. Po drugie, chrześcijanie czuli się zobowiązani przez założyciela
swej religii do głoszenia jego posłania misyjnego. Ale uprawiać misję znaczyło
stać się zrozumiałym w innych niż własny kręgach kulturowych. Z takiego
stanu rzeczy wyrosły przekazy literackie tych stuleci, od pierwszych, pod wie-
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loma względami niezręcznych i wymuszonych prób apologetów, aż po wielkie
teologiczne projekty Augustyna.
Pojęcie patrystyki ukuła teologia dogmatyczna; daje ono wyraz przeświadczeniu o szczególnej randze autorów patrystycznych w przekazie chrześcijańskim. Są oni ojcami wiary i świadkami nauki sięgającej prakościoła; osobiście
lub przez swe dzieła współtworzyli wielkie sobory minionych epok. Z ich rozważań nad wiarą zrodziła się tradycja, której z kolei przydano walor autorytetu.
Ojcowie są auctoritates dla późniejszych dowodów teologicznych; nierzadko
przydaje im się rangę równą randze pism Starego i Nowego Testamentu. Auctoritas stanowi punkt wyjścia dla jednego z konstytutywnych składników średniowiecznego sposobu myślenia, gdyż więź z tradycją i szacunek dla autorytetów są wykraczającym poza teologię założeniem i cechą duchowego życia
średniowiecza. I choć formalnie biorąc pojęcie patrystyka wywodzi się z teologii, to jest ono całkowicie przydatne do oznaczenia zarówno autorów, jak
treści przynależnych okresowi w dziejach filozofii. Bo w pismach patrystycznych, broniących chrześcijaństwa i chrześcijaństwo artykułujących, zawiera
się też filozofia epoki.
Stosunki filozofii i teologii były od początku napięte i oscylowały między
przyjęciem a odrzuceniem. Lecz wyrzec się całkowicie filozofii chrześcijanie
nie mogli. Czy to broniąc się, czy starając się podołać swemu nakazowi misji,
musieli rozumieć język swych przeciwników bądź adresatów i mówić nim.
U swych początków chrześcijaństwo było nade wszystko ruchem dolnych
warstw społecznych. Ludziom ubogim, prostym i niewykształconym dawało
przekonanie, że Ojciec ukrył „uczonego i mędrca” (Mt 11, 25). Paweł zestawia
i przeciwstawia mądrości tego świata mądrość Boga, głupotę krzyża (I Kor 1,
18-25). Tak to chrześcijaństwo stało się konkurencyjne dla ówczesnej filozofii,
aspirując nie tylko do roli teoretycznej refleksji, lecz i praktycznego sposobu
życia, a promując siebie samo na wskroś religijnie.
Do wymienionych wyżej i im podobnych wypowiedzi nowotestamentowych odwołują się – czy słusznie, to inna sprawa – naznaczone silnym zabarwieniem antyfilozoficznym nurty teologii patrystycznej. Lecz nawet negacja
filozofii, słabsza czy silniejsza, nie może się obyć bez pewnej wiedzy o własnej
wierze i znajomości zwalczanej filozofii. Człowiek musi wiedzieć, w co wierzy,
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i znać to, w co wierzy. Na tyle, na ile potrzebny był do tego pewien element
kognitywny, zachowano go również w tym antyintelektualistycznym nurcie.
Już Klemens z Aleksandrii (zm. przed r. 215) sformułował to jasno: „Do tego,
by przyjąć słuszne nauki, a inne odrzucić, daje zdolność nie po prostu wiara,
lecz jedyna wiara spoczywająca na wiedzy” (Stromata, I, 35, 2). Lecz istnieje
i inna tendencja, również mogąca powołać się na Nowy Testament. Św Paweł
w Liście do Rzymian (1, 19) nie pozostawia wątpliwości, że również poganie
mogą wnosić o Stwórcy ze stworzenia i o niewidzialnym z widzianego.
Myśl ta otwiera nader zachęcające perspektywy przed filozofią i stosunkiem
do chrześcijaństwa. Jej waga rosła też wraz z coraz szerszym kierowaniem
chrześcijaństwa do ludzi wykształconych; hellenistyczna filozofia popularna
stanowiła obszar mowy i myśli zdolny lepiej niż inny doprowadzić do porozumienia z intelektualistami późnego antyku. Nieporównywalnie wielkie znaczenie dla zetknięcia i zestrojenia filozofii z chrześcijaństwem miała szkoła
aleksandryjska ze swą teorią inkarnacji. Umożliwiła ona bezpośrednie włączenie Logosu filozofii hellenistycznej i Filona w teologię Logosu z prologu
do Ewangelii św. Jana. Jak daleko sięga inspiracja filozoficzna tego Logosu,
to inna kwestia. W każdym razie filozofów greckich pojmowano jako bezpośrednich poprzedników chrześcijaństwa. Ich bliskość odczuwano do tego
stopnia, że fałszywy pogląd o znajomości Starego Testamentu przez Platona
mógł się wydać całkowicie wiarygodny. Takiemu pozytywnemu i z pewnością
zbyt uproszczonemu połączeniu filozofii i teologii mogła sprzyjać idea platońsko-arysto-telesowska, że teologia to dział filozofii; do tego, że w takim
ujęciu teologii zatracała się specyfika teologii chrześcijańskiej, trzeba było
dopiero dochodzić w długim i żmudnym procesie polemicznym.
Tego rodzaju określenie stosunku teologii i filozofii kryło niemałe zagrożenia dla samoświadomości chrześcijaństwa jako religii objawienia. Różnicowano niekiedy zbyt słabo, czego dowodzi postrzeganie chrześcijan przez niechrześcijan jako filozofów już w II w. (np. przez Żyda Tryfona i lekarza Galena),
bądź określanie się mianem filozofów przez samych chrześcijan (jak to można
przeczytać u Justyna, Atenagorasa i Ireneusza). Również swe przesłanie określali oni jako filozofię. Barbarzyńska to wprawdzie filozofia, bo nie odwołuje
się do Greków ani do Rzymian, ale za to boska i jedynie prawdziwa; to filozofia
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Boga. Wobec tego utożsamienia wiary i filozofii, zwłaszcza przez wczesnych
Ojców greckich, zgłosił sprzeciw łaciński Zachód. Przede wszystkim Tertulian,
ale również Hermiasz, Tacjan, Cyprian z Kartaginy, Hilary z Poitiers, papież
Damazy i Ambroży. Dopiero Laktancjusz (PL 7, 10 A) nazwie chrześcijaństwo, już różnicując pojęcia: nową filozofią nie-filozofowania (nova non philosophandi philosophia). Tak rozumiane uznanie wiary chrześcijańskiej za prawdziwą filozofię można było zaakceptować i na łacińskim Zachodzie.
Powyższe uwagi pozwalają – bez pretensji do kompletności merytorycznej
– przedstawić z grubsza stanowiska skrajne i mnogość możliwych ich odmian,
leżących między zdecydowaną negacją filozofii a jej prawie bezkrytyczną
akceptacją.
W tym obszarze mieści się bezlik okazji do polemik i konfliktów, ale
39 też i zalążki procesu rafinacji, w którym chrześcijaństwo musiało dojść
do poznania własnej tożsamości, a przy tym, samo filozofując, odróżnić się
od filozofii i zarazem jakoś siebie zaklasyfikować. Problemy z tego wynikłe
miały swe źródło w samym chrześcijaństwie i chrześcijańskie musiało być ich
rozwiązanie: priorytet i przewodnia funkcja wiary. Takie rozwiązanie przekłada się na język historii filozofii następująco: filozofia patrystyczna uprawiana jest w obrębie teologii, w kazaniach, apologii wiary, wykładzie Pisma,
w pierwszych próbach stworzenia teologii systematycznej. Filozofia w tej epoce
nie stanowi wiedzy samodzielnej, rozwijanej w system według własnej metody.
Wiara i wiedza nie są czymś o znajomości Starego Testamentu przez Platona
mógł się wydać całkowicie wiarygodny. Takiemu pozytywnemu i z pewnością zbyt uproszczonemu połączeniu filozofii i teologii mogła sprzyjać idea
platońsko-arystotelesowska, że teologia to dział filozofii; do tego, że w takim
ujęciu teologii zatracała się specyfika teologii chrześcijańskiej, trzeba było
dopiero dochodzić w długim i żmudnym procesie polemicznym.
Filozofia w tej epoce nie stanowi wiedzy samodzielnej, rozwijanej w system
według własnej metody. Wiara i wiedza nie są czymś różnym, z chrześcijańskiego punktu widzenia rozróżnienia takiego i uważano ani za konieczne, ani
za właściwe. Różnica miała charakter gradacyjny: wiara miała się do wiedzy
tak, jak doskonałe do niedoskonałego. Kto myśli poprzez wiarę, jest lepszym filozofem. Nie należy więc chyba dopatrywać się negacji myślenia jako
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takiego, czy wręcz mniemania, że wiara wymaga koniecznie ofiary z rozumu.
W tej postawie odmowy pojawia się religijny agnostycyzm, lecz przekonanie,
że skoro Bóg stał się w osobie Chrystusa człowiekiem, to trud filozofii staje
się bezprzedmiotowy; filozofia rozumiana tu jest jako alternatywa chrześcijaństwa. Nie istnieje opozycja wiary i myślenia pojętych formalnie, lecz opozycja
chrześcijaństwa jako religii objawionej – z jej rozumowo niedowodliwym
misterium krzyża i zmartwychwstania – oraz filozofii o tyle, o ile ta pojmuje
się samą jako religię, a więc możliwą alternatywę drogi do zbawienia. W takiej
optyce pogańskie wykształcenie i czysto świecka wiedza są w istocie źródłem
wszystkich herezji, a wobec Boga niczym prócz głupstwem. Z takiego stanowiska Tertulian odrzuca platoników na równi ze stoikami i i epikurejczykami,
Zenona na równi z Heraklitem. W logice Arystotelesa dostrzega natomiast
i pozytywy, i negatywy, zależnie od użytku, jaki z niej zrobi. Ale od czasu
powstania Ewangelii człowiekowi nie są potrzebne żadne badania, gdyż wiara
chrześcijańska daje pewność, że poza tą wiarą nie ma nic, w co trzeba by było
wierzyć (Tertulian, De praesc tione haereticorum). Wymuszona ostrość tych
sformułowań jest zrozumiała, jeśli wziąć pod uwagę wpływ gnostycyzmu –
który musiało zwalczać wczesne chrześcijaństwo
Te centralne zagadnienia to – obok prób określenia stosunku teologii i filozofii – pytanie o Boga, o warunki i sposoby poznania Boga. Chęć powiedzenia
czegoś nie tylko o istnieniu, lecz i o istocie Boga doprowadza teologię negatywną do stwierdzenia, że człowiek nie może o Bogu orzec, czym On jest, lecz
zawsze tylko, czym On nie jest. Leżący u podstaw teologii problem stworzenia
uczyniono zrozumiałym filozoficznie poprzez teorię Logosu. Problem człowieka zostaje, przy użyciu optyki neoplatońskiej i wskutek zachowania wobec
niego chrześcijańskiego dystansu, sprowadzony do problemu nieśmiertelności
duszy. W takim kontekście organicznie nieuchronna okaże się odpowiadająca mu apriorystyczna interpretacja ludzkiego poznania. Wielką wagę mają
oczywiście problemy etyki, praktycznego życia, gdyż w tej właśnie dziedzinie
chrześcijaństwo mierzono miarami niechrześcijańskimi, zwłaszcza stoickimi.
Ale nawet przy kwestiach stawianych nie tyle przez wiarę chrześcijańską,
co przez filozofię, godne uwagi jest, że również wtedy, gdy w grę wchodzi tylko
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lektura i interpretacja starożytnych tekstów filozoficznych, z reguły zajmują się
tym chrześcijanie.
Te bardzo zróżnicowane tendencje osiągną kulminację w myśli św. Augustyna. W jego ogromnym autorytecie jako teologa ma udział i jego filozofia, i zawarte w niej nurty filozoficzne późnej starożytności. Ona tworzy
bodźce i zaszczepia je również w filozofii. Toteż zrozumiałe, że centralnymi
zagadnieniami staną się te, które w równej mierze interesują filozofię i teologię. A nie zapominajmy, że większość Ojców zaczynała od filozofii.
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Platonicy współczeni. Fizycy i matematycy.

Gigantyczny skok, jaki musiała zrobić ludzkość, aby przejść od przyziemnej
starożytnej kultury liczenia do krainy nowoczesnej matematyki jest osobliwy, a zarazem prosty. Zamiast widzieć w liczbach jedynie własności zbiorów
rzeczy, zbiorów główek kapusty czy królów, musiano dostrzec, że mają one
tożsamość, która wykracza poza te przykłady; że dla wszystkich zbiorów
„trójek” danych nam w doświadczeniu istnieje wspólny element, całkowicie
odmienny od wszelkich specyficznych własności pojedynczych elementów
tych zbiorów – abstrakcyjne pojęcie „trój-kowości”. Ten doskonały klucz, kiedy
się już nim zawładnie, otwiera wiele drzwi. Teraz bowiem można rozumować
i spekulować na temat cech wszystkich możliwych zbiorów trójek, bez zaprzątania sobie głowy którymkolwiek z nich. I wszystkie otrzymane wyniki będą
się stosowały do wszystkich trójek na niebie i ziemi. Zrobiliśmy oto pierwsze
kroki na ścieżce uogólniania. Matematyka staje się nauką czysto umysłową,
w której analizujemy rezultaty pewnych specyficznych procesów myślowych.
To, że owe rezultaty mają szerokie zastosowanie do innych szczegółowych
przykładów, jest wspaniałym, choć oczekiwanym dodatkiem. A przy tym:
o ile zakres zainteresowania innych nauk ogranicza się do pewnych rodzajów
rzeczy, o tyle matematyka jest znacznie ogólniejsza – jej rezultaty obowiązuje
niezależnie od specyficznych cech liczonych przedmiotów.
Te kroki wydają się banalne, lecz przed Grekami żadna ze starożytnych
kultur ich nie dokonała. Najwyraźniej potrzeba czegoś więcej niż tylko dużej
liczby przykładów trójkowości, aby sprowokować ten ostatni krok, w którym
rozważa się bezcielesną trójkowość jako pojęcie równie sensowne i użyteczne
jak pojęcie trzech jabłek albo trzech gruszek. Takie przejście można by wiązać
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z wyłonieniem się pewnej formy idealizmu, który chętnie przypisuje pojęcie
„istnienia” przedmiotom niematerialnym. Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że jest to znacznie łatwiejsze dla ludów prymitywnych niż dla nowoczesnych.
Czyż dawniej człowiek nie roił sobie, że świat zamieszkują niezliczone bezcielesne duchy oraz bóstwa, które kontrolują każdy aspekt ludzkiego życia?
Czyż dawni wodzowie nie starali się utrzymać status quo poprzez umacnianie
i wykorzystywanie właśnie takich wierzeń? Z pewnością tak było. Jednakże wierzenia te nie są aż tak abstrakcyjne, jak pojęcie „trójkowości”. Niemal wszystkie
starożytne bóstwa były przedstawiane w jakiejś materialnej postaci, na przykład jako drewniane lub kamienne posążki, bądź uosabiane przez czarowników czy kapłanów przyodzianych w stroje przeobrażające ich wygląd, nadające tym postaciom magiczne znaczenie. Działalność bóstw interpretowano
jako określone akty interwencji w świat fizyczny, a relacje istniejące między
tymi bóstwami w świecie nadprzyrodzonym opisywano przez odwołanie się
do motywów, które charakteryzują ludzkie postępowanie, takich jak złość,
zazdrość, odwaga, miłość czy obojętność. Tak naprawdę bóstwa były po prostu
wyolbrzymionymi ludźmi. Powszechnie znanym wyjątkiem, który tym samym
wydaje się potwierdzać regułę, jest tradycja hebrajska, w której pojęcie jedynego, wszechmocnego Boga było krańcowo abstrakcyjne. Wszelkie przedstawienia Jahwe były zakazane, ale najwyraźniej nie zawsze przestrzegano tego
zakazu, skoro czytamy o ciągłej pokusie dawnych izraelitów, by tworzyć rzeźby
czy obrazy innych bogów.
Rozwój abstrakcyjnego pojęcia liczby może mieć również inne, bardziej
przyziemne przyczyny. Rzemiosło i handel, choć czasem w prymitywnych formach, są niemal wszechobecne, a w najdoskonalszych kulturach starożytnych
były one wysoko rozwinięte. Handel i rzemiosło decydowały o dobrobycie oraz
ułatwiały rozpowszechnianie się ulepszonych metod liczenia i rachunków.
Handlowa działalność odgrywała kluczową rolę w rozwoju żetonów i miar,
które pozwalały wyrazić względną wartość towarów. Ostatecznie tak właśnie
powstało coś, co nazywamy pieniądzem. Pieniądz jest w istocie środkiem
ilościowego porównywania różnych rzeczy za pomocą tej samej metody.
Mógł on zatem z powodzeniem odegrać zasadniczą rolę w kształtowaniu się
abstrakcyjnego pojęcia liczby. Pieniądz skłania ludzi do idealizowania rzeczy
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w pewien szczególny sposób: w kontekście handlowym są one postrzegane
tak, jakby były pozbawione wszystkich konkretnych własności prócz jednej
– tej, którą nazwalibyśmy wartością. Co więcej, ta numeryczna wartość wyrażona w pewnych jednostkach przyjętej waluty jest abstrakcyjnym wykorzystaniem liczby, ponieważ może być zastosowana bez żadnego uszczegółowienia
do wszelkich rodzajów rzeczy. Widać tu zalążek idei, że widocznie istnieje jakiś
uniwersalny aspekt ilości, dający się uchwycić niezależnie od wiedzy o konkretnych przedmiotach, do których ostatecznie zostanie zastosowany. Tam,
gdzie kiedyś mogliśmy tylko wypowiadać słowa-liczby, teraz możemy swobodnie posługiwać się słowami o liczbach. W jednym tylko miejscu starożytnego świata pojęcie liczby rozwinięto do wysokiego poziomu abstrakcji. Tym
miejscem jest Grecja. To tam po raz pierwszy pojawia się filozoficzne ujęcie
problemów, które rozważamy, ale jego początki są bardzo dziwne. Każą nam
cofnąć się znowu do wydarzeń VI i V wieku p.n.e., kiedy powstał i rozkwitł
mistyczny związek pitagorejski. Jego członkowie byli zafascynowani liczbami
i tym, że dawały one ich wierzeniom religijnym racjonalną podstawę. Dzięki
babilońskiej tradycji uprawiania astronomii i matematyki wiedzieli, że liczby
są związane z gwiazdozbiorami, badania zaś nad muzyką i rytmem, które prowadzili, ujawniły liczbowe zależności wiążące harmonijne dźwięki potrącanej
struny. Wszechobecność liczby w tych istotnych aspektach pitagorejskiego
świata, jak również w handlowym aspekcie życia codziennego, spowodowała,
że uczniowie Pitagorasa zaczęli patrzeć na liczbę jak na pewną kosmiczną
ogólność, która wiąże ze sobą wszystkie rzeczy. Być może, to właśnie liczba
jest wspólnym czynnikiem, który jednoczy wszystkie ludzkie zainteresowania,
od etyki po naturę Wszechświata?
Pitagorejczycy zaczęli postrzegać rzeczy wyłącznie jako liczby, pozbawiając
je wszystkich innych definiujących je cech, uznanych za nieistotny ornament.
Utrzymywali, „że rzeczy są liczbami”, liczby zaś są podstawowymi składnikami rzeczywistości. Wszystkie rzeczy wywodzą się z liczb, a same liczby nie
mogą być wywiedzione z żadnych bardziej podstawowych jednostek. Szczególne w tym poglądzie jest to, że traktuje on liczby jako immanentne cechy
rzeczy – liczby są „w” rzeczach i nie można ich w żaden sposób odróżnić
bądź oddzielić od rzeczy. Nie znaczy to, że przedmioty mają jedynie pewne
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cechy, które mogą być opisane matematycznymi formułami. Wszystko,
poczynając od Wszechświata jako całości aż po każdą z jego części z osobna,
jest od początku do końca liczbą. Łatwo zebrać dowody na poparcie takiego
poglądu – wszystko, co widzimy, ma cechy, które można ująć za pomocą liczb.
Pitagorejczycy poszli jednak dalej, kojarząc liczby również z abstrakcyjnymi
pojęciami, takimi jak „sprawiedliwość” czy „sposobność”. Stopniowo zaczęli
patrzeć na każde doświadczenie jako coś, co jest złożone wyłącznie z liczb.
Nie istniało nic, co jedynie przypominałoby liczbę czy miałoby tylko jakieś
liczbowe własności – wszystko było liczbą. Uczeń Pitagorasa, Filolaos z Krotonu, który w V wieku p.n.e. pierwszy spisał naukę pitagorejczyków, wyraził
ich doktrynę w następujących słowach:
Faktycznie wszystko, co daje się poznać ma liczbę. Nie można by bowiem
bez niej ani uchwycić myślą, ani poznać niczego.
Nauka, jaką znamy, nie mogłaby się rozwinąć, gdyby pozostała w kręgu
takich wierzeń. Gdyby wszystkie rzeczy zrobione były z liczb, prawdziwą
naturę rzeczywistości można by odkrywać tylko poprzez pozbawione wszelkich utylitarnych pobudek badanie samych liczb, ich związków i własności.
Przedmioty, doświadczenia, przyczyny i skutki byłyby wtedy sprawą drugorzędną. Chociaż ta liczbowa religia może wydać się dziwaczna, była ona pierwszym szerokim i ważkim podejściem do badań nad liczbami pozbawionym
wszelkich praktycznych zastosowań. Dopiero dziedzina, zwana dziś czystą
matematyką, miała wyraźnie zaznaczyć, że praktyczne zastosowania nie leżą
w obszarze jej zainteresowań. Program pitagorejczyków nie stał się jednak ani
abstrakcyjny, ani metafizyczny. Sprawił raczej, że jego wyznawcy zaczęli traktować liczby w taki sposób, jakby były istotami ożywionymi.
Wpływ pitagoreizmu dosięgnął Platona, kiedy ten podróżował przez południową Italię (w starożytności była to część Grecji). Platon przekonał się wówczas o doniosłości matematyki i był pod wrażeniem sposobu, w jaki pitagorejczycy kojarzyli tę dziedzinę z innymi formami wiedzy abstrakcyjnej. Z tego
ziarna miała wyrosnąć filozofia matematyki i rzeczy w ogóle, którą dziś określa
się mianem platonizmu.
Platona filozofia matematyki wyrosła z jego prób zrozumienia związku
pomiędzy konkretnymi rzeczami i ogólnymi pojęciami. Świat wokół nas
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to świat rzeczy konkretnych: to krzesło, tamto krzesło, duże krzesła, małe
krzesła itd. Ale wspólna cecha wymienionych rzeczy – nazwijmy ją „krzesłowością” – stawia nas wobec pewnych trudności. Sama nie jest krzesłem i,
w odróżnieniu od wszystkich znanych nam krzeseł, nie można jej zlokalizować
w jakimś miejscu czy momencie. Ten brak miejsca w przestrzeni i czasie nie
oznacza jednak, że krzesłowość jest pojęciem urojonym. Możemy przypisać
ją dwóm różnym kawałkom drewna i tapicerki – rzeczy te mają coś wspólnego. Otóż platońskie podejście do takich powszechników polegało na tym,
by traktować je jako rzeczywiste. W pewnym sensie naprawdę „gdzieś” istnieją. Rzeczywistość składa się z konkretnych okazów rzeczy oraz z idei, których te pierwsze są uszczegółowieniami. Tak więc, wszystkie konkrety, które
postrzegamy w świecie, są niedoskonałymi odbitkami doskonałych wzorców
lub „form” (idei).
Platońskie stanowisko wobec statusu powszechników miało dwa szczegółowe zastosowania, które już na zawsze pozostawiły swój ślad w ludzkim
myśleniu. Pierwszym była dziedzina etyki i moralności, gdzie Platon próbował pogodzić idee cnoty i dobra z ich niedoskonałymi przybliżeniami, które
ludzkość starała się wytworzyć w praktyce. Drugim zastosowaniem, które
zaprzątało uwagę starożytnego filozofa, było pytanie o znaczenie matematyki.
Wydaje się, że potrafimy pojmować doskonałe obiekty matematyczne – linie
proste, trójkąty, kąty proste, liczby czy proste równoległe – a jednak wszystkie
ich przykłady, jakie widzimy, są w pewien sposób niedoskonałe. Nie umiemy
wszak poprowadzić idealnie prostych linii czy wyznaczyć dokładnie prostych
kątów. Potrzebujemy pojęcia idealnych przykładów, aby móc uznać wszystkie
konkretne przykłady jedynie za ich przybliżenia. A zatem, utrzymywał Platon,
„gdzieś” muszą istnieć idealne linie proste, idealne okręgi, trójkąty oraz
dokładnie równoległe proste; te idealne formy istniałyby nawet wtedy, gdyby
nie było żadnych ich szczególnych przypadków, które moglibyśmy zobaczyć.
Owo „gdzieś” nie było po prostu ludzkim umysłem. Rzecz znamienna, Platon
utrzymywał, że odkrywamy prawdy i twierdzenia matematyki, a nie zwyczajnie
je wymyślamy. Aby zaś nie przyszło komuś do głowy, że matematyczne twierdzenia są niczym więcej jak specyficznymi myślami, Platon zwraca uwagę,
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że możemy bez trudu odróżnić odkrycie nowego twierdzenia matematyki
od naszych myśli o nim, a nawet od naszych myśli o naszych myślach o nim:
Zatem nie będą się z nami przynajmniej o to spierali […] ci, którzy się choć
trochę zetknęli z geometrią, że ta umiejętność ma w sobie coś wprost przeciwnego słowom, których na jej terenie używają specjaliści […]. Stwarzają
wszystkie swoje słowa, jakby coś robili, i z praktycznego punktu widzenia
mówią o kwadraturach i przedłużeniach, i o dokładaniu – i wszystko
tak u nich brzmi. A tymczasem cały ten przedmiot uprawia się tylko dla
poznania […], że chodzi o poznanie bytu wiecznego, a nie o to, co się kiedyś
tam czymś staje i znowu ginie.
Według Platona, który był poszukiwaczem prawdy poza powierzchownymi
zjawiskami ludzkiego dyskursu, matematyka dostarczała cudownego przykładu konkretnej formy wiedzy, która jest całkowicie niezależna od doświadczeń zmysłowych. Matematyka to nasze najbardziej autentyczne poznawanie
wiecznych i absolutnych prawd o Wszechświecie. W Menonie Platon opisuje,
jak Sokrates, wypytując niewolnika, który nie zna się na matematyce, doprowadza do tego, że chłopiec „widzi jako nieunikniony fakt, że jeśli wewnątrz
kwadratu zbuduje się mniejszy kwadrat, tak by wierzchołki wpisanego kwadratu były środkami boków większego kwadratu, to pole mniejszego kwadratu
będzie zawsze połową pola dużego”. Sokrates twierdzi, że ta wiedza musi być
wspomnieniem jakiegoś poprzedniego życia, ponieważ chłopiec nie nauczył
się tego w swoim doczesnym życiu. Platon uważa jednak, że znajomość prawd
geometrii nie jest ani wspomnieniem, ani wynikiem edukacji: stanowi przykład naszej zdolności do postrzegania tego, co należy do niezmiennego świata
uniwersalnych prawd.
Inny znamienny komentarz można odnaleźć w pismach Plutarcha, gdzie
znajduje się opowieść o tym, jak dwóch matematyków wynalazło coś, co my dziś
nazwalibyśmy bardzo prostym komputerem – urządzenie, które dowodzi
prawdziwości różnych matematycznych hipotez. Widzimy tu wczesny przykład eksperymentalnego podejścia do matematyki, na którego temat spekulowaliśmy w poprzednim rozdziale. Platon, jak czytamy dalej, ostro przeciw-

163

CZĘŚĆ III. FILOZOFIA GRECKA, A CHRZEŚCIJAŃSKA WIEDZA WIARY

stawia się czynieniu czasowym i konkretnym tego, co winno pozostać wieczne
i abstrakcyjne:
Wysoko cenioną i sławną mechanikę zaczęli bowiem poruszać już Eudoksos
i Archytas, urozmaicając tą przyjemnością matematykę i pomagając sobie
przy problemach niedających się udowodnić łatwo drogą rozumowania
czy wykresu, poglądowym i konstrukcyjnym ich unaocznieniem. Obaj,
na przykład, problem [dwóch średnich proporcjonalnych, nieodzowny dla
wielu rysunków punkt wyjściowy] odsyłali do mechanicznych konstrukcji,
określając pewne średnie proporcjonalne wedle łuków i odcinków. Ponieważ
jednak Platon oburzył się na to i wystąpił przeciwko nim jako gubiącym
i psującym doskonałość matematyki, która w ten sposób odchodziła
od abstrakcji rozumowej do konkretności zmysłowej i raz po raz korzysta
z pomocy materialnych, w dużej części nie obywających się bez pospolitego
rzemiosła, dlatego mechanika, odsunięta od matematyki, została czymś
oddzielnym i przez długi czas, wzgardzona przez filozofię, pozostawała
jednym z przedmiotów wykształcenia wojskowego.
Pierwsza trudność, która wiąże się z platońskim obrazem rzeczywistości,
polega na wyjaśnieniu relacji między powszechnikami a ich jednostkowymi
konkretyzacjami. Koncepcja Platona – istnieją uniwersalne wzorce, których
konkretne rzeczy są niedoskonałymi przybliżeniami – okazuje się niezbyt
pomocna, jeżeli się nad nią zastanowić. Przecież dla naszych umysłów uniwersalny wzorzec jest tylko jeszcze jednym konkretem. Więc choć można
powiedzieć za Platonem, że powszechniki istniałyby nawet pod nieobecność
konkretów, to nie ma tak naprawdę żadnego wyraźnego znaczenia. Jeśli zniknęłyby wszystkie konkrety, zniknęłyby również wszystkie wyobrażenia konkretnych i doskonałych wzorców wraz z samymi wzorcami. Arystoteles, który
uważał, że Formy nadające rzeczom ich tożsamość są „czymś w” rzeczach,
a nie abstrakcyjnymi Ideami w innym świecie, również podkreślał tę słabość
platońskiej doktryny Idei, pokazując, że prowadzi ona do niekończącego się
ciągu kroków:
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Absurdalność oddzielenia istoty od rzeczy objawia się również, jeżeli każdej
istocie nadaje się nową nazwę, gdyż poza oryginalną istotą musiałaby być
wprowadzona nowa istota, na przykład dla istoty konia inna istota. […]
proces ten rozciąga się w nieskończoność
Próba stworzenia niebiańskiego świata uniwersalnych wzorców, które byłyby
naprawdę różne od konkretów, potyka się o jeszcze jedną prostą kwestię, która
nie została pierwotnie dostrzeżona. Platon chciałby związać uniwersalny abstrakcyjny wzorzec doskonałego koła z przybliżonymi kołami, które obserwujemy w świecie. Ale dlaczego mielibyśmy uważać przybliżone koła, „niemal
równoległe proste” czy „prawie trójkąty” za niedoskonałe szczególne przypadki
doskonałych wzorców? Dlaczego nie uznać ich za doskonałe odbitki idei przybliżonych kół, niemal równoległych prostych i prawie trójkątów? Z takiego
punktu widzenia zarówno rozróżnienie idei konkretów, jak podstawa jakiegokolwiek rozróżnienia, traci sens.
Platońskie stanowisko, kładące nacisk na bezczasowe niezmienne wzorce
ukryte za zmiennymi i wtórnymi zjawiskami świata wokół nas, zapoczątkowało filozoficzną tradycję, którą dla podkreślenia, że jej podstawą jest założenie o istnieniu idealnych, doskonałych wzorów przedmiotów doświadczenia,
nazywa się zwykle idealizmem. Jest ona często nazywana realistyczną filozofią
wiedzy, ponieważ uznaje, że odkrywamy elementy świata idei, nie zniekształcając ich prawdziwej natury subiektywnymi procesami myślowymi. Świat jest
„gdzieś tam”, a nie „w całości w umyśle”.
Platońska wizja to jedna z tych koncepcji, które w pierwszej chwili wydają
się doskonale proste i nieobciążone myśleniem abstrakcyjnym, lecz które, jak
zobaczymy, są niepokojone przez wszelkiego rodzaju trudności. Platońska
filozofia matematyki jest popularna wśród fizyków i – w mniejszym stopniu –
wśród matematyków, a przez użytkowników matematyki, m.in. informatyków,
psychologów czy ekonomistów, niemal powszechnie odrzucana. Jedną z bezpośrednich konsekwencji abstrakcyjnego świata, który myśl platońska wprowadza, jest degradacja znaczenia tradycyjnych matematycznych obiektów
w rodzaju liczb. Podczas gdy pitagorejczycy widzieli w nich symbole nasycone
nieredukowalnym znaczeniem, dla Platona są one tylko pustymi naczyniami,
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których znaczenie tkwi wyłącznie w ich związkach z innymi symbolami.
Ponieważ w myśl stanowiska platońskiego jedno i to samo idealne pojęcie
formalne ma niezliczone przedstawienia szczegółowe, stąd pojęciom tym nie
przypisuje się żadnego znaczenia.
Platoński świat doskonałych idei i pojęć pociągał wielu teologów. Istnieje długa tradycja oddziaływania między chrześcijańską teologią a platonizmem – pojmowanym jako racjonalna podstawa koncepcji absolutnych
zasad moralnych. Początkowo, od I wieku n.e. do około 300 roku, Bóg, Idee,
na wzór których odlane są rzeczy tego świata, oraz materia, z której są zrobione, uważane były za wieczne. Ostatecznie jednak idee abstrakcyjne zostały
ulokowane w Boskim Umyśle. Chociaż pomysł ten może wydawać się atrakcyjny, nie przybliża on nas ani na krok do rozwiązania subtelnego problemu
powszechników i konkretów, ponieważ takie powszechniki są też jedynie konkretami. Co więcej, choć główna lima tego rozumowania może wydawać się
na pierwszy rzut oka pociągająca dla tych, którzy poszukują miejsca dla Boga
jako źródła i inspiracji wszystkiego, co doskonałe, większość chrześcijańskich
teologów uważa to rozwiązanie za sprzeczne z tradycyjną doktryną chrześcijaństwa, ponieważ koncepcja ta traktuje świat materialny oraz Wcielenie jako
pewien sposób pośledniejsze w stosunku do doskonałego i niematerialnego
świata doskonałych form.
Św. Augustyn ukazuje częściowo owo napięcie, jakie niewątpliwie się pojawiało, kiedy szło o ustalenie związku między wszechmocą Boga a prawdami
platońskiego świata doskonałych form. Mimo że można było uznać po prostu
owe prawdy za myśli Boga, trudno pojąć, jak mogłyby one stać się innymi, niż
są, jeśliby Bóg zdecydował inaczej. Pewne zasady logiki i arytmetyki są, wydaje
się, nieodwołalne, co narzuca pewne ograniczenie na Boską swobodę działania.
Św Augustyn, idąc tym samym tropem, odwraca tradycyjne rozumowanie –
sześć jest liczbą wyjątkową, ponieważ Bóg postanowił stworzyć świat w sześć
dni – i twierdzi, że ponieważ sześć jest liczbą doskonałą (tzn. jest sumą swych
dzielników: jedynki, dwójki i trójki), Bóg postanowił ukończyć dzieło stworzenia w ciągu sześciu dni:

166

PLATONICY WSPÓŁCZEŚNI. FIZYCY I MATEMATYCY.

Dlatego nie można powiedzieć, że liczba sześć jest doskonałą, ponieważ
w ciągu sześciu dni Bóg dokonał wszystkich dzieł swoich, lecz dlatego Bóg
dokonał w ciągu sześciu dni wszystkiego, ponieważ liczba sześć jest doskonałą.
Mamy tu zatem jedną z przyczyn, które wyjaśniają utrzymujący się przez
tak długi czas szczególny status geometrii euklidesowej, o czym była mowa
w rozdziale pierwszym. To, że prawa geometrii mogłyby zostać pogwałcone,
było równie niewyobrażalne jak to, że dwa plus dwa mogłoby równać się pięć.
Zarówno uczonym, jak i teologom, wolno było rozważać – i często to robili –
możliwość tego, że prawa natury mogłyby zostać naruszone lub zawieszone.
Pogwałcenie praw logiki było jednak czymś zupełnie innym. Odmienne prawa
przyrody zezwalały jedynie na odmienne, łatwe do wyobrażenia łańcuchy
wydarzeń. Odmienne prawa logiki były nie do pomyślenia. Atrakcyjność
takich interpretacji natury rzeczywistości dla dawnych (i wielu dzisiejszych)
platoników świadczy o znamiennym i głęboko zakorzenionym przesądzie,
który, wydaje się, odziedziczyliśmy i my: uważamy, że stabilność jest czymś
ważniejszym od zmiany. Rzeczy stare, ponieważ są czymś, co „wytrzymało
próbę czasu”, mają dla nas w pewnym sensie większą wartość od przelotnych
kaprysów mody.
Platońska filozofia wywarła negatywny wpływ na rozwój nauki w jego
początkowym stadium, gdyż uznawała otaczające nas przedmioty – te same
przedmioty, z którymi musiała mieć do czynienia nauka bazująca na obserwacji lub doświadczeniu – za drugorzędne w stosunku do ukrytych za zjawiskami, doskonałych i bezczasowych Idei, w których zakodowana jest prawdziwa natura rzeczy. Amerykański filozof Robert Nozick wyraża sprzeciw
wobec tej tendencji do faworyzowania niezmiennych pojęć w matematyce
(i poza nią), wobec nadawania im szczególnego statusu:
Niektórzy matematycy odnoszą się w ten sposób do trwałych i niezmiennych obiektów i struktur matematycznych, które badają, analizują i odkrywają […] Niezależnie od rodowodu tej tradycji trudno pojąć, dlaczego to,
co bardziej trwałe, jest bardziej wartościowe lub istotne, dlaczego stałość
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czy długotrwałość, dlaczego samo trwanie miałyby być ważne. Rozważcie
rzeczy, o których ludzie mówią jako o trwałych i wiecznych. Wchodzą
tu w grę (nie licząc Boga): liczby, zbiory, abstrakcyjne pojęcia i sama czasoprzestrzeń. Czy byłoby lepiej być jedną z tych rzeczy? To [przecież] dziwaczne pytanie: jak konkretna osoba mogłaby być abstrakcyjnym obiektem?
A czy ktokolwiek chciałby móc zostać liczbą 14, Ideą Sprawiedliwości albo
zbiorem pustym? Czy ktokolwiek pali się, by wieść żywot zbioru?
Istnienie matematycznych obiektów, zamieszkujących jakiś świat abstrakcyjnych idei, jest dla wielu dzisiejszych matematyków trudne do przełknięcia,
ale 300 lat temu dla Newtona czy Leibniza niezależne od umysłów istnienie
prawd matematycznych było oczywistością. Wierzyli oni w istnienie Boskiego
Umysłu, w którym mieszka doskonałość, nie widzieli więc nic dyskusyjnego
w koncepcji doskonałych form. Jedyny kłopot polegał na pogodzeniu tej koncepcji z istnieniem niedoskonałych przedmiotów materialnych, które uczeni
widzieli wokół siebie. W następnych stuleciach stopniowo rozwijały się i zdobywały przewagę takie kierunki, jak racjonalizm i empiryzm, koncentrując
się na obiektach świata materialnego. Za ich sprawą szala się przechyliła: nieidealne obiekty są akceptowane, a idealne abstrakcje kwestionuje się i usuwa.
Z powodu tego odwrócenia akcentów pytanie o to, „jak” osiąga się wiedzę
matematyczną, po prostu ignorowano. Jedynym wyjątkiem wśród empirystycznych filozofów był John Stuart Mili, który postulował, że matematyka jest
tylko jeszcze jedną nauką przyrodniczą, rejestrującą obserwacje i stawiającą
hipotezy. To, że dwie fasolki plus dwie fasolki dają w sumie liczbę fasolek, którą
nazywamy cztery, miało stanowić zapis naszego codziennego doświadczenia.
Pogląd ten został starty na proch jeszcze w XIX wieku wraz z pojawieniem
się niekonstruktywnych dowodów istnienia, nieskończoności i systemów formalnych, których nie można „zobaczyć”. Dla entuzjastów myśli Milla było już
po prostu za dużo matematyki.
Platońska wizja rzeczywistości wkradła się niepostrzeżenie w umysły wielu
nowożytnych przyrodników i matematyków. Wydaje się nieskomplikowana,
prosta i inspirująca. Otacza nas ocean nieodkrytych jeszcze matematycznych prawd; badamy go, odsłaniając nowe połacie jego bezkresnego obszaru.
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Ów bezmiar matematycznej prawdy istnieje niezależnie od matematyków. Istniałby nawet wówczas, gdyby wcale nie byle matematyków – i rzeczywiście
kiedyś ich nie było, a w przyszłości może ponownie tak się stanie. Matematyka
to ogół odkryć dotyczących pewnej niezależnej rzeczywistości, utworzonej
z takich rzeczy, jak liczby, zbiory, kształty itd.
Ta filozofia matematyki, pomimo jej oczywistego powiązania z platońską
filozofią, zyskała miano matematycznego platonizmu dopiero po 1934 roku,
kiedy określił ją w ten sposób Paul Bernays, bliski współpracownik Hilberta
przy wypracowaniu dowodów niesprzeczności dla matematycznych systemów
formalnych. Osiemnastego czerwca tego roku Bernays wygłosJ na Uniwersytecie Genewskim wykład zatytułowany „O platonizmie w matematyce”, omawiający stanowisko, które traktuje matematyczne obiekty jako „pozbawione
jakichkolwiek – z myślącym podmiotem”, czyli odcięte od osobistego wp matematyka.
I dalej:
Ponieważ tendencja ta jest najwyraźniejsza w filozofii Platona, pozwolę
sobie nazwać ją platonizmem.
Zanim prześledzimy wachlarz interpretacji, które dotyczą platońskiej interpretacji matematyki, pouczające będzie przyjrzeć się, z jak entuzjastycznym poparciem spotkała się ta doktryna -wśród matematyków. Nawet Hermann Weyl,
który – jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale – był jednym z pierwszych zwolenników umiarkowanej wersji intuicjonizmu Brouwera, zbliżał
się do platońskiego stanowiska, czyli do uznania obiektów matematycznych
za rzeczywiste i transcendentne w stosunku do ludzkiej działalności twórczej.
Weyl wyznaje, że jego własna dążność do odchodzenia od tego dogmatu w kierunku bardziej konserwatywnej konstruktywistycznej filozofii intuicjonistów
była czymś nienaturalnym, a nawet miała hamujący wpływ na jego matematyczną działalność:
[…] mimo że nie krępuje ona w sposób jawny naszej codziennej pracy,
osobiście muszę wyznać, że miała poważny wpływ na moje matematyczne
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życie. Skierowała moje zainteresowania na obszary, które uważałem
za względnie bezpieczne, a ponadto ciągle studziła mój zapał i determinację, z jaką prowadziłem badania naukowe.
Widać tu punkt widzenia niemal religijny, gdyż ma on dostarczać owej niezbędnej podstawy, która nadaje sens życiu i ludzkiej działalności. Kryje się
za tym myśl, że nawet jeśli platonizm nie jest prawdą, to czynny matematyk
zrobi najlepiej, jeśli będzie postępował tak, jak gdyby była to prawda. Sto lat
temu francuski matematyk Emile Borel był jeszcze bliższy temu stanowisku:
Jednak wielu ma nieokreślone poczucie, że matematyka gdzieś istnieje,
nawet jeśli zastanowiwszy się nad tym, nie mogą zaprzeczyć, że matematyka jest wyłącznie ludzkim tworem. Podobne pytania można stawiać
w odniesieniu do państwa, wartości etycznych, religii… Mamy skłonność
przypisywać istnienie rzeczom, które są częścią cywilizacji bądź kultury,
gdyż dzielimy je z innymi ludźmi i możemy wymieniać o nich myśli. Coś
staje się obiektywne (w przeciwieństwie do „subiektywne”), gdy tylko
nabieramy przekonania, że w umysłach innych ludzi istnieje to w takiej
samej formie, jak w naszym, i że możemy zatem wspólnie o tym myśleć
i dyskutować. Język matematyki, dzięki swej ścisłości, nadaje się doskonale do definiowania pojęć, co do których taka zgoda istnieje. To według
mnie wystarczy, by dać nam poczucie obiektywnego istnienia – niezależnie
od tego, czy są inne jego podstawy.
Jeśli cofniemy się do końca XIX stulecia, kiedy Borel pisał te słowa, napotkamy
kilku wyjątkowo gorliwych platoników. Charles Hermite uważał matematykę
za naukę doświadczalną:
Wierzę, że liczby i funkcje badane przez analizę nie są dowolnymi wytworami naszego ducha; wierzę, że istnieją poza nami, równie koniecznie jak
przedmioty obiektywnej rzeczywistości; my zaś odnajdujemy je lub odkrywamy oraz badamy je, tak jak to robią fizycy, chemicy i zoologowie.
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Henri Poincare podkreślał, że w poglądach Hermitea istnieje szczególnie
znamienny rys. Są one nie tyle filozofią matematyki, ile raczej postawą psychologiczną. Poincare był uczniem Hermite’a i również jego pochłaniała
dogłębna analiza własnych procesów myślowych i własnej twórczości. Hermite
w odróżnieniu od wielu wyznawców filozofii Platona nie każde matematyczne
odkrycie uważał za akt odsłaniania platońskiego świata matematycznych form.
Oddzielał czyste odkrycia matematyczne od innych, w rodzaju poznanej przez
nas wcześniej Cantorowskej hierarchii nieskończoności, które uważał jedynie
za ludzkie wymysły. W 1913 roku, dwanaście lat po śmierci Poincare napisał:
Warto wiedzieć, że Poincare poddał się bardzo drobiazgowym badaniom
psychologicznym z dużą liczbą testów praktycznych, przeprowadzonych przez
E Toulouse’a w 1897 roku. Ich wyniki opublikowano za zgodą Poincarego
w roku 1910. Toulouse był dyrektorem Laboratorium Psychologii w L’Ecole
des Hautes Etudes. Chociaż Poincare kładł ogromny nacisk na swoje nieświadome oraz podświadome procesy myślowe, które nazywał grą skojarzeń,
zdecydowanie unikał korzystania z graficznych przedstawień danej struktury,
woląc raczę; zapamiętywać listę jej składowych i szukając regularności pomocnych w procesie zapamiętywania. Poincare, choć nie był czystym intuicjonistą
w stylu Brouwera, sympatyzował raczej z wizją matematyki jako konstrukcją,
którą tworzy człowiek (choć bez oporów włączał reductio ad absurdum jako
dozwolony sposób rozumowania), niż jako odkrycia. Stąd odruch sprzeciwu,
jaki wzbudziły w Poincarem poglądy Hermite’a.
Nie znałem nigdy bardziej realistycznie myślącego matematyka w sensie
platońskim niż Hermite. Oskarżał on Cantora o to, że tworzy obiekty,
zamiast zwyczajnie je odkrywać. Bez wątpienia z powodu swoich przekonań religijnych uważał za swoistą bezbożność chęć zgłębienia dziedziny
[tzn. nieskończoności], którą Bóg jeden może ogarnąć, nie czekając, aż On
sam odsłoni jedna po drugiej jej tajemnice. Nauki matematyczne porównywał z naukami przyrodniczymi. Przyrodo-znawca, który zamiast badać
doświadczenie, usiłowałby odgadnąć boską tajemnicę, wydawałby mu się
zapewne nie tylko zarozumiały, lecz także pozbawiony czci dla boskiego
majestatu: kontynuatorzy dzieła Cantora chcieli, jego zdaniem, działać
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w taki właśnie sposób w matematyce. Dlatego też, choć realista w teorii,
Hermite byl idealistą w praktyce. Istnieje poznawalna rzeczywistość,
zewnętrzna i niezależna od nas; wszystko jednak, co możemy z niej poznać,
zależy od nas i jest niczym więcej niż stopniowym poznawaniem, stopniową
kumulacją kolejnych zdobyczy. Reszta jest rzeczywista, lecz wieczyście niepoznawalna.
Poincarego najbardziej uderzało to, że „[Hermite] traktował abstrakcyjne
obiekty jak żywe istoty. Nie widział ich, ale wierzył, że nie są sztuczną zbieraniną
[i] mają nieopisywalną zasadę wewnętrznej jedności”. To samo przekonanie
można odnaleźć w pismach wielu matematyków XX wieku. G. H. Hardy, najsławniejszy brytyjski matematyk pierwszej połowy tego stulecia, którego już
poznaliśmy, omawiając jego rolę przy wprowadzaniu młodego Ramanujana
w świat współczesnej matematyki, stał na stanowisku twardego platońskiego
realizmu w kwestii natury matematyki:
Wierzę, że rzeczywistość matematyczna znajduje się poza nami, naszym
zaś zadaniem jest odnajdywanie lub obserwowanie jej; twierdzenia, których dowodzimy i o których mówimy szumnie jako o naszych wytworach,
są po prostu zapisami naszych obserwacji […] 317 jest liczbą pierwszą nie
dlatego, iż myślimy, że tak jest, ani dlatego, że nasze umysły myślą tak, a nie
inaczej skonstruowane, lecz dlatego, że tak jest: rzeczywistość matematyczna jest tak właśnie zbudowana.
Najsławniejszym wyrazicielem platońskiego podejścia był bez wątpienia Kurt
Gódel, który manifestował niezwykłe przywiązanie do obiektywnej realności
bytów, jakimi na co dzień zajmuje się logik i specjalista od teorii mnogości,
ponieważ:
pomimo ich oddalenia od doświadczenia zmysłowego, doznajemy przecież
również czegoś w rodzaju percepcji obiektów teorii mnogości, co widać
po tym, jak aksjomaty narzucają nam swoją prawdziwość. Nie widzę
powodu, dla którego mielibyśmy mieć mniejsze zaufanie do tego rodzaju
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postrzegania, to jest do matematycznej intuicji, niż do postrzegania zmysłowego, które powoduje, że budujemy teorie fizyczne i oczekujemy, iż przyszłe
postrzeżenia zmysłowe będą się z nimi zgadzały i – co więcej – wierzymy,
że pytania dziś nierozstrzygalne mają jednak sens i mogą zostać rozstrzygnięte w przyszłości. Teoriomnogościowe paradoksy nie są ani odrobinę
bardziej kłopotiiwe dla matematyki niż złudzenia zmysłowe dla fizyki.
Wiara w matematyczny platonizm została ostatnio zdecydowanie odnowiona
przez Rogera Penrose’a. Korzysta on z przykładu zawiłości struktury ujawnianej przez fraktale, takie jak na przykład zbiór Mandelbrota, który, według
Penrose’a, nie został wymyślony, lecz odkryty. Tak jak Mount Everest, zbiór
Mandelbrota po prostu istnieje. Penrose dowodzi, że ta nieskończenie zawiła
struktura nie jest wymyślona przez umysł,
Łatwo odnaleźć źródła tego przywiązania do platońskiego sposobu
patrzenia. Praktykujący matematyk lub przyrodoznawca łączy to ze zdroworozsądkowym poglądem, który mówi, że rzeczy są takie, jakimi się wydają:
„dostajesz to, co widzisz”. Gdy zajmujemy się matematyką, mówimy o „znajdowaniu” rozwiązania problemu, o „odkrywaniu” nowej własności liczb lub
o dowodzeniu „istnienia” pewnego typu liczb. Mamy poczucie, że odsłaniamy
rzeczy, które byłyby prawdziwe, nawet gdybyśmy postanowili ich nie badać.
Jedyną alternatywą jest bodaj matematyka antropocentryczna. Co więcej, owa
druga najbliższa myśl, że umysł jakoś „wyczarowuje” te struktury z samego
tylko potocznego doświadczenia, jest dość deprymująca. Skoro struktury te
są tylko ludzkimi wymysłami, dlaczego tak często pokonują nas w naszych
próbach rozwikłania ich subtelności i dlaczego mają tyle nieoczekiwanych
zastosowań w tajemniczych mechanizmach naturalnego świata, tak odległych
od sfery ludzkiego doświadczenia?
Niemniej, jak przekonaliśmy się w poprzednich rozdziałach, jest wielu
adwersarzy tak ufnego platońskiego stanowiska; często można ich znaleźć
wśród użytkowników matematyki, takich jak ekonomiści oraz socjologowie,
dla których kulturowy i społeczny wkład w ludzką wiedzę ma najważniejsze
znaczenie. Należy wspomnieć o subtelnej zmianie akcentów w tytułach książek
poświęconych matematyce stosowanej, która wskazuje na zmianę perspek173
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tywy statusu matematycznego opisu świata. Tytuły te kładą nacisk na użycie
matematyki jako narzędzia do konstruowania przybliżonych opisów (modeli)
danego fragmentu rzeczywistości. Nic w nich nie sugeruje, że matematyka,
o której mowa w danej chwili, jest rzeczywista. Widać tu wpływ konstruktywistycznych i intuicjonistycznych filozofii, które omawialiśmy we wcześniejszych
rozdziałach. Filozofie te prowadzą prostą drogą do perspektywy, w której
matematyczne opisy naturalnych zjawisk są pozbawione statusu prawdy absolutnej. Z tego punktu widzenia praca matematyków jest raczej twórcza niż
odkrywcza, raczej artystyczna niż objaśniająca. Wpływowi filozofowie nauki
o profilu operacjonistycznym, jak Percy Bridgman, uważali ślepe przywiązanie do wiary w platoński świat matematyki za bezpodstawny i niebezpieczny
przesąd religijny, który może wyprowadzić naukę na manowce. Sześćdziesiąt
lat temu Bridgman pisał, że szacunek, jaki kosmolodzy żywią dla matematycznego piękna ogólnej teorii względności Einsteina – mimo że jej trudność
czyni ją niemal niedostępną – to klasyczny przykład przesadnego polegania
na jakościach estetycznych, które nie mogą być sprawdzone doświadczalnie:
W stosunku wielu kosmologów do matematyki wyczuwam żywy element
metafizyczny. Przez „metafizyczny” rozumiem założenie istnienia prawd
niemożliwych do sprawdzenia operacyjnie. W każdym razie muszę określić
jako metafizyczne przekonanie, że Wszechświat działa według dokładnych
matematycznych zasad, jak też wynikający z tego wniosek, że jest możliwe,
iż ludzie poprzez jakiś szczęśliwy tour deforce te zasady sformułują […]
Kiedy na przykład podczas rozmowy pytam stawnego kosmologa, dlaczego
nie da sobie spokoju z równaniami Einsteina, skoro sprawiają my tyle
kłopotu […] ten odpowiada, że jest to nie do pomyślenia i że są to jedyne
rzeczy, których naprawdę jesteśmy pewni.
Oczywiście najbardziej żarliwy platonik przyznaje, że niektóre aspekty matematycznej działalności są zaledwie szkicami bardzo skomplikowanych procesów
fizycznych, których dokładny opis znajduje się poza zasięgiem naszych umysłowych możliwości. Co więcej, jest faktem niezaprzeczalnym, że wiele zagadnień matematyki zostało wyabstrahowanych z przyrody. Lecz platonik twier-
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dziłby, że to raczej wspiera niż podważa naszą ufność w istnienie subtelnego
matematycznego charakteru realnego świata. Skoro nasze umysły wyniosły
ze świata pewną szczególną matematyczną umiejętność, jest prawdopodobne,
że stało się tak w wyniku ewolucji, która dobierała pod kątem tych właśnie
myślowych obrazów i przedstawień świata, ponieważ najwierniej oddają one
to, jaki świat jest naprawdę.
Innym mocnym argumentem platonika jest natura matematycznego
odkrycia. Fakt, że na te same matematyczne pomysły i twierdzenia niezależnie
wpadają różni matematycy – oddzieleni od siebie w czasie i przestrzeni, przez
rasę i religię, kulturowe wychowanie i przekonania polityczne – wielu odbiera
jako dobitne potwierdzenie przypuszczenia, że odkrywamy obiektywną rzeczywistość, która „istnieje”. Matematycy mogą używać różnych oznaczeń tego,
co odkrywają, ale „7” znaczy dla nas to samo, co „VII” znaczyło dla rzymskiego
centuriona. Aspekt kulturowy byłby więc związany jedynie ze sposobem
przedstawiania pojęć matematycznych i z kolejnością, w jakiej są odkrywane.
I tak, jeśli ktoś żyje w społeczności żeglarskiej, będzie chciał rozwijać matematykę, która wiąże się z potrzebami nawigacji i astronomii. Jeżeli ktoś żyje
w społeczności, w której przywiązuje się wagę do tworzenia skomplikowanych kultowych ornamentów albo systemów rachowania, które są potrzebne
w handlu i prowadzeniu interesów, wówczas będzie kładł nacisk na zupełnie
inne zagadnienia.
Istnieje ciekawa cecha psychologiczna, która objawia się u matematyków
o przekonaniach platońskich, kiedy dyskusja schodzi na kwestię matematycznego odkrycia. Platonik z zasady wierzy, że bada i odkrywa strukturę jakiegoś
innego świata prawd, a jednak w dziwny sposób platoński punkt widzenia
pozwala mu czuć się tak, jakby w swej twórczej działalności niał wolną rękę.
Dlatego też Brouwerowska filozofia matematyki zdecydowanie budziła niechęć.
To właśnie ma na myśli zagorzały platonik, na przykład Cantor, gdy twierdzi,
że „istotą matematyki jest jej wolność”. Nie jest tak, że matematycy mają jakąś
głęboko zakorzenioną niechęć do idei konstrukcji jako istoty matematycznego rozumowania. Gdyby ta idea pozwoliła nawet większym nakładem pracy
odbudować całą matematykę, jaką wcześniej stworzyli za pomocą środków,
których przywykli używać, z radością powitaliby tę ideę. Prawdziwym utrud175

CZĘŚĆ III. FILOZOFIA GRECKA, A CHRZEŚCIJAŃSKA WIEDZA WIARY

nieniem było to, że nie zezwalała ona, by wyniki uzyskane innymi środkami
nazywać prawdami matematycznymi, a ta była ograniczeniem wolności myśli.
Platonizm zezwala na wolność myśli, ale tylko w tym sensie, jeśli chcesz myśleć
inaczej, na własne ryzyko wpadasz w kłopoty. Formaliście wolno zatem stworzyć dowolny system aksjomatyczny, natomiast platonik pokroju Goda będzie
utrzymywał, że tylko jeden system aksjomatyczny ujmuje prawdy, które istnieją w platońskim świecie. Chociaż przypuszczenia w rodzaju aju hipotezy
continuum są nierozstrzygalne na gruncie standardowej teorii mnogości,
Godel uważał, że w rzeczywistości hipoteza ta jest bądź prawdziwa, bądź fałszywa, i można to rozstrzygnąć poprzez dodanie odpowiednich aksjomatów.
Jest to pogląd dość niezwykły, skoro bez względu na to, jakie aksjomaty
zostaną dołączone, zawsze będą istniały inne nierozstrzygalne stwierdzenia.
Moglibyśmy przyjąć, że platoński świat prawd matematycznych zawiera
wszystkie bez wyjątku pojęcia i związki matematyczne, jakie mogłyby komukolwiek kiedykolwiek przyjść do głowy, w tym jednak wypadku cała koncepcja
jako sposób wyjaśniania czegokolwiek traci poniekąd swoją moc. Z drugiej
strony moglibyśmy także uznać, że platoński świat form matematycznych
jest wyposażony w dość wyszukaną kolekcję specjalnych matematycznych
idei. Być może, mieszka tam tylko jedna odmiana geometrii (ta, która stosuje
się do przestrzeni naszego fizycznego świata). Wówczas jednak moglibyśmy
użyć owych platońskich wzorców do wymyślenia sobie innych analogicznych
struktur matematycznych. Innymi słowy, gdyby prawdziwa była jakaś ograniczona wersja platonizmu, mogłaby ona zostać rozszerzona przez matematyków do platonizmu powszechnego przez zastosowanie formalistycznych lub
konstruktywistycznych zasad.
Z naszych rozważań nad początkami liczenia wiemy, jak trudno jest uzasadnić powszechny wśród platoników pogląd, że idee matematyczne pojawiły
się spontanicznie i w podobnej formie w odrębnych kulturach. Prawdą jest,
że odnajdujemy pewne podstawowe, lecz wyrafinowane koncepcje matematyczne, takie jak twierdzenie Pitagorasa, w różnych kulturach (na tysiące lat
przed Pitagorasem).
Kiedy bada się równoczesne odkrycia matematycznych pojęć, należy
wystrzegać się uogólnień dotyczących matematyki. Czynniki odpowiedzialne
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za starożytne odkrycia matematyczne różniły się poważnie od tych, które
inspirują współczesne nurty rozwojowe. Najprostsze pojęcia geometryczne
i rachunkowe siłą rzeczy były związane z praktycznymi zastosowaniami, wobec
czego mniej rozwinięte kultury, pragnące prowadzić handel i utrzymywać
stosunki ze swymi bardziej zaawansowanymi sąsiadami, miały zrozumiałe
powody, by pojęcia te sobie przyswoić. Jednak w dzisiejszych czasach matematyka nie musi być związana z praktycznymi zastosowaniami i nie sposób twierdzić, że koncepcje czystej matematyki rozwijają się pod naciskiem potrzeb
społecznych czy utylitarnych. Niemniej koncepcje te mogą być rezultatem
presji w obrębie społeczności matematyków. Dzięki współczesnej komunikacji
matematycy i przyrodoznawcy tworzą jedną społeczność intelektualną, która
przekracza narodowe i kulturowe granice.
Istnieją niewątpliwie pewne narodowe style uprawiania matematyki lub
wyboru zagadnień; jeśli na przykład nasz kraj nie dysponuje dużą liczbą
tanich, niewielkich komputerów wysokiej mocy, to raczej nie zaangażujemy
się w badania, które ich wymagają. Niepodobna jednak, aby poszczególni
matematycy byli niezależni w głębszym sensie. Dorastają otoczeni matematyczną wiedzą, którą przyswajają sobie niezależnie od wyznania i koloru
skóry. Uczestniczą w konferencjach lub czytają sprawozdania z nich i orientują się w postępach swojej dziedziny: śledzą, jak się formułuje wielkie nieozwiązane problemy i proponuje ich rozwiązania. Wcześniej przekonaliśmy
się, w jaki sposób słynna Hilbertowska lista problemów wskazywała drogę
pokoleniom matematyków. Nawet praca doktorska Brouwera rozpoczyna
się od ataku na niektóre z tych problemów. Nader trudno więc twierdzić,
że współcześni matematycy są rzeczywiście niezależni. Mogą być niezależni
w takim sensie, że nie rozmawiali ze sobą bezpośrednio czy przez osobę trzecią
na temat konkretnego problemu. Mieli jednak wspólnych poprzedników oraz
wspólnie dziedziczone intuicje i metody. Matematycy są niczym ryby, które
pływają w jednym wielkim stawie.
Inną frapującą cechą matematyki, w pewnym sensie odróżniającą
ją od sztuki i nauk humanistycznych, jest to, że matematycy, podobnie zresztą
jak przyrodoznawcy, ściśle ze sobą współpracują. Ogromna część artykułów
publikowanych w fachowych pismach matematycznych powstaje jako wynik
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pracy kilku autorów. Taka współpraca rzadko zdarza się w sztuce, chyba
że polega na ścisłym podziale pracy, jak to zdarzyło się z operetkami Gilberta
i Sullivana, gdy jeden komponował muzykę, a drugi pisał libretto. Są również malarze, specjalizujący się w „produkowaniu” krajobrazów, na których
dopiero inni malują ludzkie postaci oraz zwierzęta. Jednak im bardziej abstrakcyjne malarstwo, tym trudniejszy do przeprowadzenia staje się podobny
podział pracy. Natomiast w naukach przyrodniczych i matematyce współpraca
znacznie bardziej wiąże ze sobą autorów. Dzieje się to w toku dyskusji i wzajemnych krytyk, dzięki którym naukowcy mogą osiągnąć rezultat, jakiego nawet
w połowie nie uzyskałby żaden z nich, gdyby pracował sam. Może powinniśmy
powyższą różnicę traktować podobnie jak to, że odkrycia w dziedzinie nauk
matematycznych i przyrodniczych są dokonywane niezależnie przez wiele
osób, natomiast dzieła sztuki są niepowtarzalne. Czy dowodzi to, że w naukach
przyrodniczych i matematyce dominuje silny czynnik obiektywny, niezależny
od badaczy, których rola sprowadza się jedynie do odkrywania? Z drugiej
strony artysta lub pisarz daje nam niemal całkowicie subiektywne dzieło, które
jest płodem twórczego umysłu jednostki. Właśnie ów nieobiektywny element
dzieła tak nas urzeka. Jest z gruntu nieprzewidywalny i niesystematyczny.
Kontrast między sztuką a matematyką można dojrzeć tam, gdzie ów podział
był kwestionowany. Przypuśćmy, że zamiast zajmować się w tym rozdziale
naturą matematyki, myślimy o podobnym zagadnieniu w muzyce. Moglibyśmy zatem rozprawiać o tym, czy muzycy wymyślają nowe melodie i rytmy,
czy też odkrywają je w jakimś świecie uniwersalnych bytów muzycznych.
To porównanie jest naprawdę dość interesujące, ponieważ pitagorejczycy
dostrzegli ścisły związek między matematyką i muzyką: stwierdzili istnienie
matematycznej zależności, która odpowiada temu, co obecnie nazywamy
interwałami muzycznymi. Odkrycie, że skala muzyczna jest związana z długościami strun za pośrednictwem prostych stosunków liczbowych – długości te
tworzą pewien harmoniczny postęp – było prawdopodobnie jedną z głównych
przesłanek konkluzji pitagorejczyków, iż wszystko przenika liczba. Formaliści
i konstruktywiści mogą sobie ustalać żelazne reguły harmonii i kompozycji,
ale zawsze znajdzie się muzyk, który pragnąc tworzyć coś nowego i improwizować, złamie te zasady. Prawdziwa różnica między strukturami matematyki
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i muzyki polega na tym, że nie istnieje żaden podstawowy warunek orzekający, czy coś jest muzyką, czy nie, oraz niezależny od tego, czy akurat nam
się jego brzmienie podoba; natomiast w matematyce istnieje takie kryterium.
Sama sprzeczność wystarczy, by zdyskwalifikować obiecującą strukturę matematyczną. I właśnie odwoływanie sie do czegoś, co uważa się za obiektywne,
rodzi podejrzenie, że coś tu się odkrywa, niezależnie od tego, jak bardzo to coś
będzie później upiększane przez konstrukcje człowieka.Istnieje jeden ciekawy
przykład skuteczności matematyki, będący mocnym argumentem dla tych,
którzy chcieliby nas przekonać, że matematyka jest ciągle odkrywana i że istniała, zanim jeszcze pojawiły się stworzenia, zwane matematykami.
Gdy współcześni astronomowie obserwują budowę odległego świata
gwiazd i galaktyk, nie ustalają natury Wszechświata, tego, jakim jest on teraz.
Widzą odległe obiekty takimi, jakie były w odległej przeszłości. W rzeczywistości w wielu wypadkach widzimy te obiekty w czasie, kiedy na Ziemi nie
istniały jeszcze żadne formy życia. Dzieje się tak, ponieważ światło przemierza
kosmos z prędkością, która nigdy nie przekracza 300 000 km/s. Kiedy zatem
obserwujemy kwazar odległy o miliardy lat świetlnych, widzimy go takim, jaki
był, gdy światło zostało wyemitowane miliardy lat temu. To, że matematyczna
struktura obserwowanych obiektów zgadza się ze strukturą uzyskaną dzięki
matematycznej analizie dokonanej na Ziemi tu i teraz, przemawia za tym,
że mają one pewien własny matematyczny aspekt, niezależny od obserwatora. Co więcej, możemy na niebie obserwować kwazary oddalone od siebie
tak bardzo, że światło nie zdążyło przewędrować od jednego do drugiego
od momentu, gdy Wszechświat zaczął się rozszerzać. Są one od siebie niezależne i nie mogły w żaden sposób na siebie wpływać, a jednak stwierdzamy,
że widma, które emitują, zawierają identyczne szczegóły. To pozwala nam wierzyć w istnienie pewnej uniwersalnej podstruktury o matematycznym charakterze.
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WIEDZA MISTYCZNA

Wiedza mistyczna

Ludzie nauki wykazują na ogół głęboką nieufność wobec mistycyzmu.
Nie powinno to nikogo dziwić, jako że myślenie mistyczne jest krańcowym przeciwieństwem myślenia racjonalnego, na którym opiera się metoda
naukowa. Ponadto, mistycyzm bywa często mylony z wiedzą tajemną, zjawiskami paranormalnymi i innymi podejrzanymi poglądami z obrzeża nauki.
W istocie, wiele z najtęższych umysłów w dziejach nauki, w tym uczeni tacy
jak: Einstein Pauli, Schródinger, Heisenberg, Eddington i Jeans nie stronili od mistycyzmu. Moim własnym poglądem w tej kwestii jest, że metodą
naukową należy się posługiwać, gdzie tylko można. Mistycyzm nie może
zastępować badań naukowych i racjonalnego myślenia tam, gdzie mogą być
one prawomocnie zastosowane. Dopiero gdy przychodzi do podjęcia fundamentalnych kwestii związanych z istnieniem, nauka i logika zaczynają nas
zawodzić. Nie chcę tu powiedzieć, że dają one niewłaściwe odpowiedzi, lecz
że nie są w stanie odpowiedzieć na pytania typu „dlaczego” (w przeciwieństwie do „jak”), z którymi wtedy mamy do czynienia. Terminem „doświadczenie mistyczne” posługują się często ludzie głęboko religijni lub uprawiający praktyki medytacyjne. Doświadczenia tego typu, które są bez wątpienia
realne dla ludzi, którzy je przeżywają, są podobno bardzo trudne do oddania
słowami. Mistycy mówią często o przemożnym poczuciu bycia jednością
ze światem lub z Bogiem, przebłysku holistycznej wizji rzeczywistości czy też
bliskości potężnej, miłującej istoty. Najbardziej istotne jest to, że utrzymują
oni, że chwytają ostateczną rzeczywistość w ramach pojedynczego przeżycia,
w przeciwieństwie do długich i żmudnych rozumowań dedukcyjnych nieodłącznie związanych z logiczno-naukową drogą poznania. Niekiedy przeżycia
mistyczne sprowadzają do doznania wewnętrznego spokoju „współczujący,
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radosny spokój, dający wytchnienie od wytężonej pracy umysłu”, jak to opisywał mi kiedyś pewien znajomy fizyk. Einstein mówił o „kosmicznym przeżyciu religijnym”, inspirującym go do rozważań nad porządkiem i harmonią
przyrody. Niektórzy naukowcy, z których warto wymienić przede wszystkim
Briana Josephsona i Davida Bohma, uważają, że regularne przeżycia mistyczne
osiągane na drodze cichych praktyk medytacyjnych mogą pomóc w formułowaniu teorii naukowych. W innych przypadkach przeżycia mistyczne zdają
się mieć bardziej bezpośredni i objawiający charakter. Russell Stannard pisze
o doznanym wrażeniu stanięcia twarzą w twarz z przemożną nieznaną siłą,
„która wzbudzała jednocześnie poczucie czci i bojaźni. (…) Było w tym
coś niepokojąco naglącego; jak gdyby wzbierający wulkan mający właśnie
wybuchnąć”. Autor książęk o nauce David Peat opisuje „dziwne intensywne
uczucie, które zdaje się zalewać cały otaczający nas świat, nadając mu w jednej
chwili sens. (…) Mamy poczucie, iż dotykamy czegoś uniwersalnego, może
nawet wiecznego, i że ta właśnie konkretna chwila zdaje się trwać w nieskończoność. Czujemy, że znikają wszelkie granice między nami a światem
zewnętrznym, ponieważ to, czego doświadczamy, wymyka się wszystkim
kategoriom i wszelkim próbom logicznego pojmowania. Język używany
do opisu przeżyć tego typu zwykle uwarunkowany jest kręgiem kulturowym,
do którego należy dany człowiek. Mistycy Zachodu podkreślają osobowy
charakter uobecniania, opisując, że obcują z kimś, zazwyczaj jest to Bóg, kto
jest odrębny od nich samych, lecz czują z nim głęboką osobową więź. Tego
typu doświadczenia mają długą tradycję w chrześcijaństwie i innych religiach
Zachodu. Mistycy Wschodu kładą natomiast nacisk na poczucie bycia jedną
całością ze wszystkim, co istnieje i w większym stopniu utożsamiają się z tym,
co uobecnia się w przeżyciu mistycznym. Pisarz Ken Wilber opisuje doświadczenia mistyczne Wschodu, posługując się charakterystycznie niejasnym językiem. Świadomość mistyczna pojmuje Rzeczywistość bezpośrednio i w jednorazowym akcie, to znaczy bez żadnych środków pośredniczących, żadnych
symboli, pojęć czy też abstrakcji, podmiot i przedmiot poznania stają się
jednym w dokonującym się poza czasem i przestrzenią akcie, który przekracza
wszelkie możliwe formy wyrazu. Wszyscy mistycy mówią o dotykaniu rzeczywistości, jaką ona jest, w jej samej istocie, bez odwoływania się do słów,
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symboli, nazw, myśli, obrazów. Istotą doświadczenia mistycznego jest zatem
coś w rodzaju dochodzenia do prawdy na skróty, bezpośredni, jednorazowy
kontakt pozwalający ujrzeć ostateczną rzeczywistość.
Podstawową tezą mistycyzmu jest: Rzeczywistość jest Jednością. Praktyka
mistycyzmu polega na odnajdywaniu sposobów pozwalających na doświadczanie tej jedności bezpośrednio. Jedność ta bywa rozmaicie nazywana:
Dobrem, Bogiem, Kosmosem, Myślą, Nicością, czy też chyba najbardziej neutralnie: Absolutem. Żadne drzwi w zamku-labiryncie nauki me otwierają się
bezpośrednio na Absolut. Ale jeśli osiągnie się odpowiednio wysoki stopień
poznania tego labiryntu, można wydostać się z niego i doswiadczyć Absolutu jako takiego. (…) Jednakże, ostatecznie poznanie mistyczne dokonuje się
w jednorazowym akcie lub wcale. Nie ma tu żadnej drogi stopniowego dochodzenia do wiedzy. Niektórzy naukowcy i matematycy utrzymują, że doznali
takich nagłych przebłysków, bardzo przypominających przeżycia mistyczne.
Roger Penrose opisuje momenty natchnienia u matematyka jako nagłe „wdzieranie się” w platońską dziedzinę idei. Rucker zauważa, że Kurt Godeł również
mówił o „innej relacji do rzeczywistości”, pozwalającej mu postrzegać bezpośrednio obiekty abstrakcyjne, jak nieskończoność. Inni naukowcy doznawali
objawień nieoczekiwanie, pośród codziennych zajęć. Fred Hoyle opowiada
o przypadku, jaki spotkał go gdy jechał samochodem na północ Anglii. „Tak jak
Paweł doznał objawienia w drodze do Damaszku, moje objawienie nastąpiło,
gdy przejeżdżałem przez Bowes Moor”. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych
Hoyle wraz ze swoim współpracownikiem Jayantem Narlikarem pracował nad
kosmologiczną teorią elektromagnetyzmu, która wymagała znacznej dozy
trudnej matematyki. Pewnego dnia, zmagając się ze szczególnie skomplikowaną całką, Hoyle postanowił zrobić sobie parę dni odpoczynku i dołączyć
do kolegów, którzy właśnie urządzili wędrówkę po górach Szkocji. Gdy przemierzałem kolejne kilometry, ten kwantowomechaniczny problem (…) plątał
mi się gdzieś po głowie w niejasny sposób, jak to bywa, kiedy myślę o matematyce w łóżku przed zaśnięciem. Zwykle muszę zapisywać wszystko na kartce,
by potem grzebać się w równaniach na miarę moich umiejętności. Ale gdzieś
koło Bowes Moor rozjaśniło mi się w głowie, nie odrobinę, nie w żaden zwykły
sposób, lecz jak gdyby ktoś nagle włączył olbrzymi jaskrawy reflektor, w któ185
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rego świetle ujrzałem wyraźną ideę. Ile to mogło trwać, zanim się przekonałem,
że problem został w pełni rozwiązany? Chyba niecałe pięć sekund. Zanim
doznanie to zniknęło, zdążyłem się jeszcze upewnić, że zapamiętałem wystarczająco dużo kroków rozwiązania, abym mógł je później odtworzyć. O stopniu
mojej pewności świadczy fakt, że niczego nie musiałem zapisywać na papierze.
Gdy po jakichś dziesięciu dniach wycieczki powróciłem do Cambridge, zapisanie całego toku rozumowania nie sprawiało trudności. Hoyle wspomina
również, jak rozmawiał na temat objawień z Richardem Feynmanem. Kilka
lat temu Dick Feynmann plastycznie opisywał, jak to jest w takim momencie
natchnienia i że następuje potem ogromne poczucie euforii, trwające przez
jakieś dwa, trzy dni. Gdy spytałem, ile razy mu się to przydarzyło, Feynman
odparł: „cztery”; obaj zgodziliśmy się, że dwanaście dni euforii nie jest zbyt
dużą zapłatą za życie wypełnione pracą naukową.
Hoyle uważa, że za porządek kosmosu odpowiedzialna jest jakaś „SUPERINTELIGENCJA, która rządzi jego ewolucją poprzez procesy kwantowe.
Ponadto Bóg Hoyle’a jest Bogiem teleologicznym (co przypomina Arystotelesa
lub Teilhardade Chardin), ukierunkowującym świat ku końcowemu stanowi
w nieskończonej przyszłości. Hoyle uważa, że działając na poziomie kwantowym SUPERINTELIGENCJA ta jest w stanie zaszczepiać w ludzkim umyśle
w gotowej postaci myśli i idee pochodzące z przyszłości. Stąd, jego zdaniem,
bierze się natchnienie zarówno w matematyce, jak i w muzyce.
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Nieskoczono

W naszym poszukiwaniu odpowiedzi ostatecznych trudno nie natknąć się,
w ten czy inny sposób, na nieskończoność. Czy to będzie nieskończony zbiór
twierdzeń matematycznych, czy też nieskończony Stwórca, nie wydaje nam
się, aby świat fizyczny mógł wywodzić się z czegoś skończonego. W religiach
Zachodu istnieje długa tradycja utożsamiania Nieskończoności z Bogiem,
podczas gdy filozofia Wschodu stara się wyeliminować różnicę między Jednością a Wielością i utożsamić Nicość z Nieskończonością – zero i nieskończoność. Gdy pierwsi myśliciele chrześcijańscy, jak Plotyn, głosili nieskończoność Boga, chcieli przez to powiedzieć przede wszystkim, że nie podlega
On żadnym ograniczeniom. Matematyczne pojęcie nieskończoności w owym
czasie było jeszcze bardzo niejasne. Powszechnie uważano, że nieskończoność
stanowi granicę, ku której zmierza proces liczenia, lecz której w rzeczywistości
nigdy nie da się osiągnąć. Nawet Tomasz z Akwinu, który przyznawał Bogu
nieskończoną naturę, nie był gotów uznać, że nieskończoność może byc czymś
więcej niż bytem potencjalnym, w przeciwieństwie do aktualnego. Wszechmocny Bóg „nie jest w stanie uczynić rzeczy nieograniczonej w sensie absolutnym” – twierdził. Pogląd, że nieskończoność jest pojęciem paradoksalnym
i wewnętrznie sprzecznym, utrzymał się aż do dziewiętnastego wieku. Wtedy
to matematykowi Georgowi Cantorowi, przy okazji badania problemów trygonometrycznych, udało się ostatecznie przeprowadzić ścisły pod względem
logicznym dowód, że pojęcie nieskończoności aktualnej nie jest wewnętrznie
sprzeczne. Cantor miał ciężką przeprawę w środowisku naukowym; niektórzy
wybitni matematycy uważali go wręcz za szaleńca. Faktem jest, że później
naprawdę zapadł na chorobę umysłową. Niemniej w końcu zasady wolnego
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od sprzeczności posługiwania się liczbami nieskończonymi, mimo całej swojej
niecodzienności i sprzeczności z intuicją powszechnie się przyjęły. W istocie,
znaczna część dwudziestowiecznej matematyki opiera się na pojęciu nieskończoności (bądź też wielkości nieskończenie małych). Jeżeli nieskończoność
daje się ująć i wykorzystać za pomocą racjonalnego rozumowania, czyż nie
otwiera to drogi do poznania ostatecznego uzasadnienia wszechrzeczy bez
odwoływania się do mistycyzmu? Bynajmniej. Aby przekonać się, dlaczego,
musimy bliżej przyjrzeć się samemu pojęciu nieskończoności.
Jednym z zaskakujących wniosków Cantora było, że nie istnieje jedna nieskończoność, lecz cała mnogość nieskończoności. Na przykład, zbiór wszystkich liczb całkowitych i zbiór wszystkich ułamków są zbiorami nieskończonymi. Mogłoby się intuicyjnie wydawać, że ułamków jest więcej niż liczb
całkowitych, ale to nieprawda. Z drugiej strony, zbiór wszystkich ułamków
dziesiętnych jest większy niż zbiór wszystkich ułamków zwykłych i zbiór liczb
całkowitych. Pojawia się zatem pytanie: czy istnieje „największa” nieskończoność? Co będzie, jeśli połączymy wszystkie zbiory nieskończone w jeden
superwszechzbiór? Klasa wszystkich możliwych zbiorów faktycznie istnieje
i nosi nazwę Absolutu Cantora.
Tajemnica u podstaw świata Jest tylko jeden szkopuł. Twór ten nie jest
zbiorem, ponieważ gdyby był, to na mocy definicji musiałby również zawierać
sam siebie. Ale zbiory zawierające same siebie prowadzą w prostej linii do antynomii Russella. W ten sposób jeszcze raz natykamy się na godlowską granicę
dla poznania racjonalnego – tajemnicę u podstaw świata. Nie możemy poznać
Absolutu Cantora, ani żadnego innego Absolutu, na drodze racjonalnej, jako
że każdy Absolut, będąc Jednością, a zatem bytem zupełnym, musi obejmować
również siebie. Jak zauważył Rucker w kontekście Krainy Myśli, czyli klasy
wszystkich zbiorów idei: „Jeżeli Kraina Myśli jest Jednością, to jest ona elementem samej siebie, a zatem może być poznana jedynie w przebłysku objawienia mistycznego. Żadna idea racjonalna nie obejmuje samej siebie, a zatem
nie istnieje racjonalna idea pozwalająca pojąć Krainę Myśli jako Jedno”.
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Kim jest człowiek?

Czuję, że jestem w tym Wszechświecie u siebie.
Freeman Dyson

Czy szczere przyznanie, że nie ma dla nas żadnej nadziei na osiągnięcie poznania
ostatecznego, oznacza, że wszelkie rozważania metafizyczne są bezwartościowe? Czy mamy przyjmować praktyczną postawę ateisty, który zadowala się
przyjęciem, że Wszechświat jest mu dany jako taki, i zajmuje się katalogowaniem jego własności? Niewątpliwie wielu naukowców gwałtownie sprzeciwia
się powoływaniu na argumenty metafizyczne, nie mówiąc już o mistycznych, w jakiejkolwiek postaci. Pogardliwie odnoszą się oni do przekonania,
że mógłby istnieć Bóg, czy nawet jakiś nieosobowy czynnik stwórczy, czy też
zasada bytu, pozwalająca na jakieś uzasadnienie rzeczywistości, by uczynić jej
przygodne aspekty mniej arbitralnymi. Osobiście nie podzielam tej pogardy.
Chociaż wiele metafizycznych i teistycznych teorii może się wydawać wydumanymi lub dziecinnymi, nie są one absurdalne bardziej niż przekonanie,
że świat istnieje, i to istnieje właśnie w takiej postaci, bez żadnej racji. Wydaje
się, że co najmniej warto spróbować zbudowania teorii metafizycznej, która
w jakimś stopniu zmniejszałaby arbitralny charakter świata. Niemniej ostateczne racjonalne uzasadnienie świata w sensie stworzenia zupełnego zamkniętego systemu prawd logicznych jest prawie na pewno niemożliwe. Dostępu
do wiedzy ostatecznej, do poznania ostatecznego uzasadnienia bronią nam te
same reguły rozumowania, które wpierw skłaniają nas do poszukiwania takiego
uzasadnienia. Jeżeli chcemy wyjść poza nie, musimy przyjąć inną koncepcję
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„poznania” niż poszukiwanie uzasadnienia na drodze racjonalnej. Możliwe,
że poznanie takie da się osiągnąć poprzez mistykę. Sam nigdy nie miałem żadnych doświadczeń mistycznych, niemniej nie wzbraniam się przed uznaniem
takich doświadczeń za wartościowe. Być może stanowią one jedyny sposób,
by wykroczyć poza granice, do których doprowadza nas filozofia i nauki przyrodnicze, i jest to jedyna droga do Absolutu. Zasadniczym wątkiem, którym
zajmowałem się w tej książce, było to, że poprzez naukę my, ludzie, jesteśmy
w stanie poznać przynajmniej niektóre sekrety przyrody. Udało nam się częściowo złamać kosmiczny szyfr. Dlaczego jest tak, że to właśnie Homo sapiens
przypadła w udziale iskierka racjonalności, dająca klucz do świata, pozostaje
niezgłębioną zagadką. My, którzy wyrośliśmy z tego Wszechświata jako ożywiony gwiezdny pył, jesteśmy pomimo to zdolni do refleksji nad jego naturą,
aż po przebłyski poznania zasad, które nim rządzą. W jaki sposób zostaliśmy
włączeni w ten kosmiczny wymiar, pozostaje tajemnicą. Jednak to, że tak
się stało, jest faktem niezaprzeczalnym. Co to oznacza? Kim jest Człowiek,
skoro doznał takiego zaszczytu? Nie mogę uwierzyć, że nasze istnienie w tym
Wszechświecie miałoby być jedynie kaprysem losu, przypadkiem w dziejach
Wszechświata, malutkim omsknięciem w wielkim kosmicznym dramacie.
W zbyt wielkim stopniu jesteśmy weń zaangażowani. Gatunek Homo sapiens
jako taki może wiele nie znaczyć; jednak to, że na jakiejś planecie istnieją organizmy żywe wyposażone w umysł jest bez wątpienia faktem o podstawowym
znaczeniu. Oto, poprzez istoty świadome, Wszechświat wytworzył świadomość samego siebie. Świadomość ta nie może być nieistotnym szczegółem,
bezwartościowym produktem ubocznym ślepych, bezmyślnych sił. Naprawdę
jesteśmy tu nieprzypadkowo.
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Światło Wszechwiata.

W latach pięćdziesiątych XX wieku popularną teorią Wszechświata był
tak zwany model stanu stacjonarnego. Hipotezę taką wysunęli w 1948 roku
Thomas Gold i Hermann Bondi, a wkrótce potem ideę tę podchwycił i wzbogacił o szczegóły Fred Hoyle – wszyscy ci uczeni pracowali wówczas na Uniwersytecie w Cambridge. Teoria ta wymagała ciągłego, niezwykle powolnego
powstawania materii w całej przestrzeni. Materia ta miała mieć postać cząsteczek wodoru – utworzonych z par atomów składających się z jednego protonu
i jednego elektronu – powstających z próżni w niezwykle powolnym tempie
mniej więcej jednego atomu wodoru na metr sześcienny na miliard lat. Musiało
ono być odpowiednie do odtworzenia gęstości materii, malejącej w wyniku
rozszerzania się Wszechświata. Pod wieloma względami model ten jest atrakcyjny filozoficznie i zadowalający z punktu widzenia estetyki, ponieważ taki
wszechświat nie musi mieć początku ani w czasie, ani w przestrzeni, a wiele
jego własności można wywieść z owego wymagania samopowielania się
materii. Śmiertelny cios modelowi stacjonarnego Wszechświata zadali w roku
1964 Amerykanie: Arno Penzias i Robert W. Wilson, którzy przypadkowo
zaobserwowali mikrofalowe promieniowanie elektromagnetyczne dochodzące
ze wszystkich kierunków przestrzeni kosmicznej. Istnienie takiego promieniowania przewidzieli pod koniec lat czterdziestych George Gamow i Robert
Dicke, opierając swoje rozumowanie na bardziej konwencjonalnej „teorii Wielkiego Wybuchu”. Promieniowanie, które możemy obecnie obserwować, bywa
czasami nazywane „błyskiem Wielkiego Wybuchu”. W wyniku silnego efektu
przesunięcia ku czerwieni spowodowanego rozszerzaniem się Wszechświata,
w czasie, jaki upłynął od jego wyemitowania, temperatura promieniowania tła
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spadła z około 4000 K do kilku stopni powyżej zera bezwzględnego. Gdy Penzias
i Wilson doszli do przekonania, że naprawdę zaobserwowali promieniowanie
(o temperaturze około 2,725 K) pochodzące z głębi kosmosu, zasięgnęli opinii
Dicke’a, który szybko wyjaśnił, że tę zaskakującą obserwację tłumaczy przewidziany wcześniej przez niego i Gamowa proces. Promieniowanie to nazywano
w przeszłości różnie (na przykład „promieniowaniem reliktowym” lub „tłem
o temperaturze trzech stopni”), obecnie jednak powszechnie używa się nazwy
„kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła” oraz skrótu „CMB”, pochodzącego od angielskiego określenia Cosmic Microwave Background radiation.
W 1978 roku Penzias i Wilson otrzymali za swoje odkrycie Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki. Okazuje się jednak, że źródłem fotonów tworzących obserwowane obecnie mikrofalowe promieniowanie tła nie jest tak naprawdę „rzeczywisty Wielki Wybuch”, ponieważ docierają one do nas bezpośrednio z tak
zwanej „powierzchni ostatniego rozproszenia”, która uformowała się jakieś 379
tysięcy lat po Wielkim Wybuchu (to znaczy, gdy Wszechświat miał około 1/36
000 obecnego wieku). We wcześniejszych okresach Wszechświat był nieprzezroczysty dla promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ wypełniała
go olbrzymia liczba niezwiązanych naładowanych cząstek – głównie protonów
i elektronów – kłębiących się bezładnie każda sobie i tworzących stan zwany
„plazmą”. W takiej materii fotony ulegały wielokrotnie rozproszeniu, były
pochłaniane i emitowane w dużych ilościach i Wszechświat nie był ani trochę
przezroczysty. Takie „zamglenie” trwało aż do okresu, nazywanego „rozprzęgnięciem” (wtedy też doszło do „ostatniego rozproszenia”), w którym Wszechświat stał się przezroczysty, ponieważ ochłodził się na tyle, że oddzielne elektrony i protony mogły już łączyć się w pary, tworząc głównie wodór (i kilka
innych atomów, w tym około 23% stanowił hel, którego jądra – zwane „cząstkami” – były jednym z produktów powstałych w pierwszych kilku minutach
istnienia Wszechświata). Wtedy właśnie fotony mogły odłączyć się od takich
neutralnych atomów i przemieszczać dalej w zasadzie bez przeszkód, tworząc
promieniowanie, które obecnie obserwujemy jako CMB. Od czasów wykrycia
CMB w latach sześćdziesiątych przeprowadzono wiele doświadczeń, których
celem było uzyskanie coraz lepszych danych na temat natury i rozkładu tego
promieniowania. Obecnie dysponujemy tak szczegółowymi informacjami,
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że sama kosmologia uległa głębokiej przemianie – z nauki bogatej w hipotezy,
ale ubogiej w dane mogące je potwierdzać, stała się nauką dokładną, w której
wciąż pojawia się wiele domysłów, ale teraz ma ona również wiele szczegółowych danych pozwalających modyfikować te hipotezy! Eksperymentem, który
szczególnie zasługuje, aby wymienić go w tym miejscu, było wystrzelenie
satelity COBE (od ang. Cosmic Background Explorer – Badacz Kosmicznego
Promieniowania Tła), którego NASA umieściła na orbicie w listopadzie 1989
roku. Dzięki dokonanym za jego pomocą niezwykłym obserwacjom George
Smoot i John Mather zdobyli w 2006 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
(Muszę się przyznać – byłem jednym z wielu recenzentów kandydatury G.
Smoota do Nagrody Nobla)
Oto co powiedział G. Smoot o swoich badaniach: Much of the attention
and excitement outside of the scientific world focused on my comment at
the press conference that „If you’re religious, it’s like seeing God.” Michael
Turner, an astrophysicist at the University of Chicago, declared, „They have
found the Holy Grail of cosmology, ” and Stephen Maran, the editor of the
Astronomy and Astrophysics Encyclopedia, said „It’s like Genesis.” The commotion was capped off by a Newsweek headline reading „The Handwriting
of God”.
CMB ma dwie uderzające i ważne cechy, które stały się szczególnie widoczne
dzięki badaniom COBE, i chciałbym teraz skupić się właśnie na nich. Pierwszą
jest nadzwyczajna zbieżność zaobserwowanego widma częstotliwości z przedstawionym przez Maksa Plancka w 1900 roku wyjaśnieniem natury „promieniowania ciała doskonale czarnego” (wyjaśnienie to dało początek mechanice kwantowej). Drugą ze wspomnianych cech jest olbrzymia jednorodność
CMB na obszarze całego nieba. Każdy z tych dwóch faktów mówi nam coś
bardzo podstawowego na temat natury Wielkiego Wybuchu i jego dziwnego
związku z Drugą Zasadą. Współczesna kosmologia w większości poszła już
dalej i zajmuje się teraz niewielkimi, subtelnymi odchyleniami od jednorodności CMB, które również zaobserwowano. Użyte argumenty doprowadziły
nas do wniosku, że podstawę działania Drugiej Zasady powinniśmy wyjaśnić
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tym, iż początkowy stan Wszechświata – za który najwyraźniej należy uważać
Wielki Wybuch – musiał być (makroskopowym) stanem o niezwykle małej
entropii. Wydaje się jednak, że odkryliśmy coś zgoła przeciwnego, a mianowicie (makroskopowy) stan o maksymalnej entropii! Na jedno musimy w tym
miejscu zwrócić uwagę – Wszechświat rozszerza się, a zatem to, co obserwujemy, trudno nazwać rzeczywistym stanem „równowagi”. Nie ulega jednak
wątpliwości, iż mamy tu do czynienia z ekspansją adiabatyczną, z tym że słowo
„adiabatyczny” praktycznie oznacza w tym przypadku, że jest to zmiana
„odwracalna”, w której entropia pozostaje stała.
Drugą Zasadę bardzo często rozważa się na przykładzie gazu zamkniętego
w pudle. Nawiązując do tej tradycji, wyobraźmy sobie zatem, że w jednym
z rogów pudła wydzielono niewielką, zamkniętą część, w której początkowo
umieszczono cały gaz. Po otwarciu drzwiczek wydzielonej części pudła gaz
może się w nim swobodnie przemieszczać, oczekujemy więc, że szybko wypełni
równomiernie całe pudło, co spowoduje wzrost entropii zgodnie z Drugą
Zasadą. Zatem w stanie makroskopowym, w którym gaz jest rozmieszczony
równomiernie w całym pudle, entropia jest znacznie wyższa niż w sytuacji, gdy
jest on zamknięty w wydzielonej części. Rozważmy teraz przypadek wyglądający podobnie, różniący się jednak tym, że nasze hipotetyczne pudło ma rozmiar całej galaktyki, a pojedyncze cząsteczki gazu zastąpiono poruszającymi
się gwiazdami. Różnica między tym przypadkiem a gazem w pudle nie sprowadza się jedynie do rozmiaru – można nawet przyjąć, że dla naszych celów
rozmiar nie ma istotnego znaczenia. Ważny jest fakt, że gwiazdy przyciągają
się wzajemnie w wyniku nieustannego działania siły grawitacyjnej. Możemy
sobie wyobrazić, że początkowo gwiazdy są rozmieszczone dosyć równomiernie wewnątrz tego pudła o rozmiarach galaktyki. Zaraz jednak odkryjemy, że z upływem czasu gwiazdy będą się do siebie zbliżały, tworząc skupiska
(i do tego, średnio rzecz biorąc, z coraz większą prędkością). W tym przypadku
jednorodny rozkład nie jest stanem o najwyższej entropii, ponieważ jej wzrost
jest związany z pojawieniem się coraz większych zagęszczeń w rozmieszczeniu
gwiazd. Można by zapytać, co odgrywa teraz rolę odpowiednika równowagi termicznej, w której entropia osiąga maksymalną wartość. Okazuje się,
że na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć w ramach teorii New194
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tona. Jeśli rozważymy układ składający się z masywnych cząstek punktowych
przyciągających się wzajemnie zgodnie z newtonowskim prawem odwrotnych
kwadratów, to możemy sobie wyobrazić stany, w których część cząstek zbliża
się coraz bardziej do siebie, poruszając się przy tym coraz szybciej, i dojdziemy
do wniosku, że nie istnieje żadne ograniczenie na stopień skupienia tych
punktów ani na prędkość ich poruszania się, a zatem rozważany stan „równowagi termicznej” po prostu nie istnieje. Okazuje się, że sytuacja wygląda
znacznie lepiej w teorii Einsteina, ponieważ zgodnie z nią „poziom skupienia”
może osiągnąć stan nasycenia, w którym materia zapada się w czarną dziurę.
Rzeczywiście, na obecnym etapie ewolucji Wszechświata zdecydowanie
największy wkład do entropii wnoszą wielkie czarne dziury, takie jak ta o masie
równej około 4 000 000 mas Słońca, znajdująca się w środku naszej galaktyki
Drogi Mlecznej. Całkowita entropia takich obiektów zupełnie przyćmiewa
entropię CMB, którą wcześniej uważano za dominujący wkład do całkowitej
entropii Wszechświata. Zatem entropia znacznie wzrosła za sprawą grawitacyjnej kondensacji i ma teraz wartość zdecydowanie większą niż wówczas,
gdy powstało mikrofalowe promieniowanie tła. To wiąże się z kolei z drugą
cechą CMB, o której wcześniej wspomnieliśmy, a mianowicie z niemal jednorodną temperaturą całego nieba. Jak bardzo jest ona jednorodna? Obserwujemy niewielkie odchylenie temperatury, które tłumaczymy przesunięciem
dopplerowskim, wynikającym z faktu, że Ziemia nie znajduje się dokładnie
w spoczynku względem rozkładu masy całego Wszechświata. Na ruch Ziemi
składają się różne czynniki, takie jak jej ruch wokół Słońca, ruch Słońca wokół
Drogi Mlecznej, a także ruch Galaktyki wynikający z przyciągania grawitacyjnego innych, względnie bliskich rozkładów masy. Wszystko to składa się
na ruch zwany „ruchem własnym” Ziemi. Powoduje on bardzo niewielki
wzrost obserwowanej temperatury CMB w tym punkcie nieba, w kierunku
którego się poruszamy, i bardzo niewielki jej spadek po stronie przeciwnej
oraz łatwy do wyliczenia rozkład niewielkich zmian temperatury na całym
obszarze nieba. Po uwzględnieniu tych poprawek odkryjemy, że rozkład temperatury CMB jest wyjątkowo jednorodny na całym niebie z odchyleniami
jedynie rzędu kilku części na 10. Wynika stąd, że przynajmniej na powierzchni
ostatniego rozproszenia Wszechświat był niezwykle jednorodny. Uzasadnione
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wydaje się zatem stwierdzenie, że jeśli możemy pominąć wpływ grawitacji,
to zawartość materialna Wszechświata (w chwili ostatniego rozproszenia)
miała rzeczywiście najwyższą entropię, jaką mogła samodzielnie osiągnąć.
W końcu wpływ grawitacji byłby wówczas niewielki z powodu jednorodności, lecz to właśnie owa jednorodność rozkładu materii stanowiła przyczynę
do olbrzymiego wzrostu entropii na późniejszym etapie, gdy do głosu doszły
oddziaływania grawitacyjne. Nasz obraz entropii Wielkiego Wybuchu ulega
zatem całkowitej zmianie po wprowadzeniu grawitacyjnych stopni swobody.
Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie z tego założenia, że Wszechświat jest bardzo
bliski przestrzennej jednorodności i izotropowości – czasami założenie to jest
nazywane „zasadą kosmologiczną”. Ta wczesna przestrzenna jednorodność
odpowiada niezwykle niskiej początkowej entropii Wszechświata. Rodzi się
w tym miejscu naturalne pytanie: co u diaska ma wspólnego kosmologiczna
jednorodność z naszą starą znajomą, Drugą Zasadą, która, jak się zdaje, obejmuje swoim wpływem tak wiele szczegółów procesów fizycznych zachodzących w znanym nam świecie? Można dać mnóstwo znanych z życia codziennego przykładów działania drugiej Zasady, które pozornie nie mają żadnego
związku z faktem, że: we wczesnym Wszechświecie doszło do ograniczenia
grawitacyjnych stopni swobody. A jednak istnieje taki związek!
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Światło i nieskoczono.

Zawsze dziwię się fizykom, moim młodszym kolegom, gdy słyszę, jak dyskują
o nowej teorii fizycznej: „nie warto zajmować się tą teorią, przecież zawiera
nieskończoności”. Nieskończoność, dla większości fizyków i matematyków,
do czasu, gdy swoje genialne prace na temat nieskończoności opublikował
Georg Cantor – to po prostu jedna z osobliwości.
Teorie fizyczne pozwalają przewidzieć wartości różnych wielkości fizycznych. Niekiedy z teorii wynika, że pewna wielkość jest nieskończona. Przykładem może być grawitacyjne zapadanie się kuli materii o zerowym ciśnieniu.
Według teorii Newtona zapada się ona bez ograniczeń, aż wreszcie staje się
punktem o nieskończonej gęstości,    to znaczy:

  
Taki stan nazywamy osobliwością. We wspólczesnej terii grawitacji osobliwości są nieuchronne – cały Wszechświat powstał z osobliwości poczatkowej.
Dwaj wybitni fizycy teoretycy S. Hawking i R. Penrose przez kilka lat starali się
„usunąć nieskończoność z ogólnej teorii względności. W końcu poddali – tej
osobliwości – wielkiego wybuchu, nie da się usunąć z terii grawitacji
Łatwość, z jaką fizycy dyskutują o nieskończonościach wynika z ich umiejętności matematycznych, które zdobyli w czasie studiów, no i z pewnej megalomanii. Podamy jeden z przykładów. W fizyce elementarnej często korzystamy z funkcji
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(1)
We wzorze (1) v jest prędkością ciała względem „laboratorium”. „Laboratorium” to na przykład pas startowy lotniska. Stała c jest to stała używana w wielu
dziedzinach fizyki, jej liczbowa wartość równa się: 






Została wprowadzona do fizyki jeszcze w XIX, w pracach J.C. Maxwella
oraz H Lorentza, Voigta
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(2)
Funkcja ta ma kilka ciekawych własności. Ma ona kilka ciekawych własności
γ(0)=1
γ(1)=∞
(3)
Tu pełna zgoda. Ale ile wynosi
γ(2)=?
(4)
Na rys.1 przedstawiliśmy wykres funkcji gamma. Wykres narysowaliśmy
za pomocą programu „Mathematica”. Ale jak widać Mathematica nie chce, albo
nie może podać wartości funkcji gamma w punkcie v/c=2: Nie chce pokazać
niedoświadczonemu Czytelnikowi, co znajduje się poza „kurtyną” nieskończoności. My możemy troszeczkę podnieść kurtynę. Zapłacimy za to wysoką
cenę albo zostaniemy nagrodzeni – jak kto woli. Ukarani. Najpierw obliczymy
γ(2) tak jak nauczono nas w szkole
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W roku 1777 wielki matematyk szwajcarski Leonhard Euler oznaczył, pierwiastek kwadratowy z liczby minus 1 w następujący sposób:
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Rysunek 3. Gamma jako funkcja v/c (M. Kozłowski, Wprowadzenie do fizyki,
NKF, 2001)

Dzięki temu my też możemy obliczyć     . A zatem zrobiliśmy
to lepiej niż Mathematica. Mamy zatem odpowiedź:

    




Za kurtyną nieskończoności, dla
γ(1)=∞
(6)
znaleźliśmy nowe liczby, których kwadrat równa się minus jeden
Liczba „i” jest dość tajemnicza – jest „nie z tego świata”. Jednak i na tym
świecie bardzo przydaje się w matematyce, fizyce i naukach technicznych.
Podamy jeden przykład. Leonhard Euler w roku 1777 udowodnił frapujący
wzór:
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(7)

Liczby e =2.71…, π =3.14… znamy ze szkoły, teraz wiemy, że  



W jednym wzorze Euler zebrał 5 głownych liczb, które konstytuują naszą
przestrzeń. Jedna z nich i, jest nie „z tego świata”. Ten inny świat istnieje,
nie można się go pozbyć. Podstawmy we wzorze (7) i=0, otrzymamy jawną
sprzeczność
1+1=0
Jak wykazaliśmy za pomocą prostych rozważań, możemy podzielić obserwowany, mierzalny Wszechświat na dwie rozłączne części. Jedną codzienną,
skończoną, w której nic nas nie zakakuje i drugą, którą oddziela od nas bariera
nieskończoności.
Homo sapiens, jego ciało i świadomość powstały i rozwijają się w czterowymiarowej czasoprzestrzeni: 3 wymiary przestrzenne x, y, z, i czas t. Niestety nie
moge narysować 4-wymiarowej czasoprzestrzeni. Narysuję tylko jej dwuwymiarowy przekrój, Rys. 2.
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Rys. 4. Przekrój 4-wymiarowej czasoprzestrzeni płaszczyzną (x, ct).
(M. Kozłowski, Wprowadzenie do fizyki)
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Na osi rzędnej zaznaczyliśmy zmienną ct, a na osi odciętej x. Gdy dodamy
drugi wymiar – oś y, zamiast płaskiego rysunku otrzymamy dwa stożki, z tworzącymi ct=x oraz ct= -x. Tworzące są po prostu drogami, po których poruszają się „duchy” z prędkościami v=c i v=-c. A co się dzieje w przypadku, gdy
duch ma prędkość |v|>c. Ten obszar jest niedostępny dla naszego poznania!
Nasza świadomość ukształtowana w 4-wymiarowej przestrzeni nie ma dostępu
do tej części Wszechświata, która leży na zewnątrz stożka. Linie ct=±x, na któ-

§Y·
©F¹

rych funkcja J ¨ ¸ = ∞ oddzielają nas od niewiadomego – zaznaczonego
kolorem morskim. Ale czy można żyć bez niewiadomego, ukrytego w Nieskończoności?
Zgodnie z obrazem Wszechświata, który nakreśla wspólczesna fizyka,
nasza książka dotyczy zagadnień fizycznych i świadomościowych w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Nie zapaminajmy o tym!
W pięknej książce The Physics of Chrisianity Frank J. Tipler, fizyk amerykański, stwierdza:
Przedstawię teraz kosmologiczny dowód. Wykażę, że Bóg jest Kosmologiczną Osobliwością, oraz, że Bóg jest Trójcą. Moja argumentacja jest
oparta na matematyce.
Siadając przy biurku, nie mam wątpliwości, że było ono na tym samym miejscu
zanim wszedłem do pokoju. Opierając ręce na brzegu fotela, czuję znajomy
łagodny opór. Wszystkie te odczucia sprawiają wrażenie, że otaczająca nas rzeczywistość to solidny, niezmienny, niezależny od nas świat. Nieprzygotowany
obserwator nie zdaje sobie sprawy, że to, co wydaje się trwałe i rzeczywiste,
istnieje dzięki nadal niewyjaśnionym procesom przebiegającym w naszej ludzkiej świadomości. Ta z kolei konstruuje obraz rzeczywistości dzięki skomplikowanym procesom na poziomie kwantowym. Podstawową cechą procesów
kwantowych jest niezwykłe zjawisko superpozycji – możliwość znajdowania
obiektów kwantowych – kwantonów, jednocześnie w dwóch różnych stanach.
Elektrony, atomy, cząsteczki mogą znajdować się równocześnie w dwóch róż-
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nych miejscach. Jaki mechanizm niszczy superpozycję elektronów, gdy staramy
się określić dokładnie ich położenie? Na to pytanie od wielu lat stara się znaleźć odpowiedź prof. Anton Zeilinger i jego współpracownicy z uniwersytetu
wiedeńskiego. W pracy opublikowanej w Nature, w roku 2004, A. Zeilinger
znalazł, przynajmniej częściową, odpowiedź, dzięki czemu procesy kwantowe
mogą jawić się jako zjawiska klasyczne. Fizycy wiedeńscy skorzystali z podstawowej własności świata kwantowego. Świat kwantowy to świat obiektów, których rozmiary są rzędu długości fali de Broglie’a. Długości fali de Broglie’a dla
samochodu jest rzędu 10-35 m. Samochody, domy i ludzie mają rozmiary rzędu
kilku lub kilkudziesięciu metrów. Stąd ruch samochodów, ludzi, planet bardzo
dobrze opisuje mechanika klasyczna. Jednak jak wykazał to zespół prof. A.
Zeilingera, fullereny (C60) cząsteczki węgla, składające się z 60 atomów, mogą
znajdować się jednocześnie w dwóch miejscach – dokładnie przechodzić,
każda z nich, jednocześnie przez dwie szczeliny w złotej folii. W doświadczeniu kierowanym przez Markusa Arndta. fullereny, których długość fali de
Broglie’a λ≈1nm (przy prędkości 190 m/s) uderzały w złotą folię, w której znajdowały się szczeliny o szerokości · 10-9 m. Oddziaływanie fullerenów z folią
ze złota można dobrze opisać, traktując je jako „fale materii” o długości 1 nm,
które rozpraszają się na szczelinach folii. Zatem każda szczelina folii działa jak
źródło ugiętych fal materii. Za pierwszą folią znajduje się w odległości 38 cm
druga identyczna, na której fale materii uginają się po raz drugi, interferują
i padają na ekran – detektor, który rejestruje obraz interferencyjny. Obraz ten
składa się z jasnych i ciemnych pasm. Jasne pasma to miejsca „dozwolone”,
w które mogą trafić fullereny; miejsca ciemne to miejsca „zakazane”, w których
nie możemy znaleźć fullerenów. Pytanie podstawowe: co zakazuje fullerenom
znaleźć się w paśmie czarnym? Odpowiedzi na to pytanie, choć nie całkiem
przekonujące, starają się udzielić fizycy wiedeńscy. Otóż okazuje się, że można
„zatrzeć” obraz interferencyjny poprzez ogrzewanie fullerenów za pomocą
światła laserowego. Autorzy doświadczenia umieścili przed pierwszą folią
laser, promieniami którego oświetlali fullereny. Ogrzewane w ten sposób fullereny emitowały promieniowanie cieplne. Okazało się, że przy temperaturze
około 2700 ºC ogrzewane fullereny zaczęły się zachowywać jak cząstki kla-
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syczne – obraz interferencyjny znikł. Zamiast białych i czarnych pasm powstał
szary, jednolity obraz – zniknęły miejsca „zakazane”.
W pracy A. Zeilingera znajdujemy następujące wyjaśnienie. Promieniujące
ogrzane fullereny zdradzały miejsca w folii, przez które przechodzą w drodze
do detektora. Informacja o lokalizacji fullerenów niszczy obraz interferencyjny.
Ma to dalekosiężne konsekwencje dotyczące opisu otaczającej nas rzeczywistości, którą postrzegamy i opisujemy, korzystając ze świadomości. Otóż – jak
stwierdza Zeilinger i współpracownicy – w mechanice kwantowej rozmiary
obiektów nie odgrywają decydującej roli. Każdy obiekt może zachowywać się
„kwantowo”, to znaczy być w dwóch miejscach jednocześnie lub, mówiąc precyzyjniej, stany dowolnego obiektu mogą być superponowane. W przyszłości
można będzie dokonać superpozycji stanów ludzi. W tym celu należy ich
przede wszystkim odizolować od otoczenia tak, by nie mogli oni przekazać
żadnej informacji o swoim stanie.
W programie badawczym A. Zeilingera znajdują się eksperymenty z wirusami i bakteriami. Fizycy są przekonani, że zarówno wirusy, jak i bakterie
będą zachowywały się „kwantowo” w sytuacji, gdy żadna informacja o ich
stanach nie przedostanie się do otoczenia. A. Zeilinger przewiduje zbudowanie „mikropudełka”, w którym zostaną umieszczone bakterie, którym nie
zabraknie w „więzieniu” wody i tlenu do przeżycia. „Żywe mikropudełka”
będą oddziaływały z folią i po tym oddziaływaniu rejestrowane przez detektory bakterie będą istniały w dwóch miejscach jednocześnie.
W 1976 J. S. Bell opublikował pracę „Jak uczyć szczególnej teorii względności”. Mimo dydaktycznego, na pozór, tytułu praca zawiera olbrzymi ładunek
poznawczy, który stawia szczególną teorię względności, a zwłaszcza jej
twórców we właściwej perspektywie. Po przeczytaniu eseju J. S. Bella czytelnik
nie ma wątpliwości, że A. Einstein był jednym, ale nie jedynym (!!!!!) z ojców
STW.
J. S. Bell rozważa planetarny model atomu z ciężkim jadrem i obiegającym
go elektronem. Następnie stawia pytanie, jak zachowa się atom, gdy poddany
zostanie jednostajnemu ruchowi w płaszczyźnie orbity elektronu. Odpowiedź
Bella oparta na wynikach Maxwella i Lorentza brzmi następująco: orbita elektronu zostanie spłaszczona (przyjmie kształt elipsy) dzięki skróceniu Fitzge203
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ralda, a okres obiegu elektronu zmieni się w wyniku dylatacji Larmora. Tradycyjne podręczniki szczególnej teorii względności wszystkie te wyniki wiążą
z nazwiskiem A. Einsteina. J. S. Bell zwraca uwagę na fakt, że główny wkład
do rozwoju szczególnej teorii względności wnieśli H. Poincare, H. Lorentz oraz
A. Einstein. Wszyscy oni sformułowali równoważne modele czasoprzestrzeni,
które różnią się tylko filozofią i stylem prezentacji.Jeżeli zastanowimy się nad
różnicą filozofii Lorentza i Einsteina, to Hendrik Lorentz wierzył w istnienie
jednego wybranego układu odniesienia – „obserwatora” – nieruchomego
eteru. Einstein zmieniał swoje poglądy na eter – w zależności od potrzeby
chwili. W roku 1905 odrzucił pojęcie eteru, aby wrócić do niego w 1925 – gdy
rozwijał ogólną teorię względności. Różnica w stylu obu teorii polega na tym,
że A. Einstein, w odróżnieniu od H. Lorentza, zbudował swą teorię w oparciu
o hipotezę, że wszystkie prawa fizyki mają taką samą postać we wszystkich
inercjalnych układach odniesienia. A. Einstein, przyjmując, że istniejące prawa
fizyki można zapisać w postaci wzorów zawierających zmienne (x, y, z, t),
zbadał (korzystając ze wzoru H. Lorentza), jak wyglądają te prawa w różnych
układach odniesienia. Jeżeli te prawa są niezmiennicze ze względu na transformację Lorentza, to ruchomi obserwatorzy nie będą w stanie wykryć wzajemnych ruchów. W rezultacie nie można w doświadczeniu wykryć, który spośród
inercyjnych układów odniesienia jest w spoczynku, a który się porusza.
Rozpatrzmy nieco dokładniej zagadnienie poruszających się obserwatorów – ludzi w inercyjnych układach odniesienia. Lorentz, Poincaré i Einstein wykazali, że dla dwóch obserwatorów (oznaczmy ich O i O’), spoczywających w dwóch układach odniesienia (x, y, z, t) i (x’, y’, z’, t’) poruszających
się z prędkością V, przepis na związek współrzędnych (x, y, z, t) → (x’, y’, z’, t’)
wygląda następująco:
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Wzór (1) to słynna transformacja Lorentza. Czynnik     opisuje
skrócenie Fitzgeralda dla obserwatora O’. Możemy zapytać, czy obserwator O’
może zmierzyć skrócenie linijki leżącej na stole i równoległej do osi z’. Otóż
nie. Ponieważ siatkówka w jego oku ulegnie również zwężeniu w kierunku
ruchu. A zatem obserwator O’ nie będzie świadomy skrócenia Fitzgeralda –
ponieważ aparat wzroku zadziała tak, jak gdyby linijka i obserwator wcale sie


nie poruszali. We wzorze na czas     oznacza wydłużenie odstępów
czasu (dylatacja czasu Larmora). Czy obserwator O’ stwierdzi, że jego zegar
idzie wolniej? Nie – ponieważ w tej świadomości wszystkie procesy musza
odbywać się wolniej. Obserwator O’, będąc przekonany, ze znajduje się w spoczynku, nie dostrzeże, że światło w jego układzie odniesienia porusza się
z prędkością c ± v. W wyniku obserwator O’ będzie sądził, że prawdziwy czas
opisuje wzór


 

    
 





(2)
i dlatego obserwator O’ zawsze stwierdzi, że w jego układzie światło również
porusza się z prędkością c.
Poruszający się z prędkością V obserwator O’, przekonany o tym, że jest
w spoczynku, będzie pewien, że to obserwator O jest w ruchu z prędkością V.
Transformacja O’ → O i O→ O’ jest całkowicie symetryczna.

  

  
 


     
    
 


   


  
 





    
 





(3)
We wzorach (2,.3) należy jedynie zmienić znak V. Obserwator O’ stwierdzi,
że to linijka obserwatora O ulega skróceniu, że zegar obserwatora O idzie
wolniej. Obaj obserwatorzy mają rację! Niech O i O’ będą dwoma układami
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odniesienia o początku w punktach O i O’ poruszającymi się względem siebie
ruchem postępowym prostoliniowym i jednostajnym. Współrzędne przestrzenno-czasowe, które lokalizują pewne zdarzenie w O, są oznaczone przez
(x, y, z, t). Trzy pierwsze wskazują położenie w przestrzeni, gdzie ma miejsce
zdarzenie, czwarta wskazuje moment, w którym ono następuje. Niech (x’, y’,
z’, t’) będą współrzędnymi tego samego zdarzenia w O’. Jak wyrażają się one
w funkcji x, y, z, t – współrzędnych w układzie O? Oczywiście transformacja
Lorentza (1)
Zapiszemy ją teraz w nieco innej postaci

         
  
  

          

(4)
We wzorach (4) c oznacza prędkość światła w próżni β, jest stosunkiem v/c,
a γ jest opisane jest równaniem 1/(1– (v/c)2)1/2. Aby zobaczyć, jak funkcjonują
te równania, rozważmy dwa zdarzenia równoczesne w O, to znaczy następują
w tej samej chwili t. Ich współrzędne w O są odpowiednio równe (x1, y1, z1,
t1) i (x2, y2, z2,, t2) gdzie t1 = t2 = t Zobaczmy, czy są one równoczesne w R’.
Wziąwszy pod uwagę to, co zostało powiedziane powyżej, chwile t΄1 i t΄2 są dane
jako:

          
         

(5)
Widać, że jeżeli x1 jest różne od x2, to t΄1 i t΄2 nie są sobie równe. Dwa zdarzenia jednoczesne w O nie są jednoczesne w O’, a równoczesność nie jest więc
absolutna (jak była, przypomnijmy, w fizyce newtonowskiej). Jest to jedna
z wielkich lekcji teorii względności.
W układze odniesienia O odstęp w czasoprzestrzeni Δs, oddzielający dwa
zdarzenia oznaczone wskaźnikami 1 i 2, jest zdefiniowany jako:

                              (6)
W O’ odstęp w czasoprzestrzeni jest dany jako:
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                                   (7)
Używając wzoru (1) transformacji – Lorenza określających można łatwo
wykazać, że (Δs’)2 jest równe (Δs)2. Ten rezultat ma kapitalne znaczenie.
Oznacza on, że odstęp w czasoprzestrzeni pomiędzy dwoma zdarzeniami jest
niezależny od układu odniesienia, w którym się go liczy. Mówi się, że (s)2 jest niezmiennikiem Lorenza. Spójrzmy teraz na konsekwencje tej niezmienniczości
w przypadku mionu (mezonu μ), nietrwałej cząstki o czasie życia τ równym
2,2 x 10-6 sekundy. Najpierw umieśćmy się we własnym układzie odniesienia
O mionu. Z definicji mion jest w tym układzie nieruchomy, jego położenie jest
stale identyczne z początkiem O układu. Niech t1 oznacza moment jego narodzin a t2 moment jego rozpadu na elektron i dwa neutrina. Z definicji τ = t2 – t1
Odstęp w czasoprzestrzeni, oddzielający narodziny mezonu od jego śmierci
redukuje się więc do:

  



         

(8)
Jeżeli umieścimy się teraz w drugim układzie odniesienia O’, w którym
mion przemieszcza się z prędkością v wzdłuż osi x, odstęp w czasoprzestrzeni
oddzielający narodziny mezonu μ od jego śmierci jest określony jako:

  



          


(9)

Ponieważ (Δs)2 jest niezmiennikiem Lorenza, otrzymujemy:

                


 

 
  




 




 

(10)
Ponieważ współczynnik γ jest większy od 1, czas życia Δt’ mionu mierzony
z układu odniesienia, w stosunku do którego jest on w ruchu, jest zawsze
większy od jego własnego czasu τ. Różnica jest tym większa, im większa jest
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jego prędkość w tym układzie odniesienia. Mówi się w związku z tym o elastyczności czasu. Nawet jeżeli przypomina ona to, co powiedzieliśmy o czasie
subiektywnym (tempus), odnosi się w tym przypadku do czasu obiektywnego
(chronos) – tego, który mierzą zegary. Zegar będący w ruchu chodzi zawsze
wolniej niż zegar w spoczynku, a im bardziej jego prędkość zbliża się do prędkości światła, tym wolniejszy jest jego chód. W granicy dla fotonu, który jest
cząstką światła, czas przestaje płynąć. Foton ma więc szczęście nie starzeć
się, ponieważ jego własny czas się zatrzymał (dla v=c Δs=0). Ta elastyczność
czasu wynikająca z teorii względności jest podstawą paradoksu bliźniąt Langevina, który teoria względności w pełni wyjaśnia. Zastanowimy się teraz nad
rolą świadomości obserwatora w szczególnej teorii względności. Tradycyjnie
w relacji miedzy świadomością i mózgiem, a więc obserwatorem, można
wyróżnić dwa stanowiska. Dualistyczny pogląd utrzymuje, że człowiek składa
się z ciała (wraz z mózgiem) i duszy. Według Kartezjusza człowiek składa się
z res extensa (ciała rozciągłego) i res cogitans (ciała myślącego) – świadomości
i umysłu, który jest niematerialny i nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Monistyczny pogląd zakłada, że człowiek to ciało (w tym mózg), a świadomość jest
produktem mózgu.
Nie wchodząc na razie w rozstrzygnięcie sporu monizm – dualizm, zastanówmy się nad możliwymi implikacjami szczególnej teorii względności dla
zagadnienia świadomości. Na pytanie, gdzie umiejscowiona jest świadomość,
zdecydowanie (jak zwykle) stwierdza A. Einstein, w pracy A. Einsteina i P.
Bergmanna;
„… my przypisujemy rzeczywistość fizyczną do piątego wymiaru…”
A co z pozostałymi czterema wymiarami? Począwszy od prac H. Minkowskiego, zamiast trójwymiarowej przestrzeni i czasu rzeczywistość fizyczna jest
„zanurzona” w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, wypełnionej przez punkty
– zdarzenia i linie świata ciał, które opisują ich historie. Przy tym każdy obserwator („ciało”) wraz z upływem czasu odkrywa nowe warstwy 4- wymiarowe
czasoprzestrzeni – które dla niego stanowią kolejne wyobrażenia świata materialnego, chociaż tak naprawdę zbiory zdarzeń, z których składa się czaso-
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przestrzeń, istnieją zanim obserwator je dostrzeże (Louis de Broglie). Myślę,
że najbardziej szczerze o wpływie szczególnej teorii względności na poznanie
świadomości wypowiedział się Werth (1978):
„Nasze dostrzegane przez nasz umysł ciała („obraz ciała” – w neurologicznym znaczeniu) w każdym momencie jest po prostu czterowymiarowym
przekrojem naszego czterowymiarowego ciała. A zatem doświadczający rzeczywistości człowiek kolejno „odcina kawałek” swojego czterowymiarowego
ciała i „rzutuje” kolejne sekwencje trójwymiarowych przekrojów na „ekran”
swojej świadomości: jego ciało, tak się mu wydaje, podlega nieustannym
zmianom, chociaż tak naprawdę jest to statyczny i niezmienny czterowymiarowy obiekt…”
Eter. Trzydziestego czerwca 1905 roku w Lipsku profesor Wilhelm Roentgen,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i członek redakcji czasopisma
„Annalen der Physik”, otrzymał pocztą rękopis, którego tytuł zainteresował go.
Przestudiowanie rękopisu zlecił młodemu fizykowi rosyjskiemu Abramowi
Joffemu. W swoich wspomnieniach o A. Einsteinie Joffe pisze, że oryginał,
który się nie zachował, był podpisany „Einstein – Maric”.
Żaden historyk nauki nie zdołał nigdy dokładnie ustalić, jaki i kiedy Einstein napisał ten artykuł w zaledwie trzy tygodnie po publikacji Poincarègo.
Wegług pani Tribuhović – Gjurić, biografki Mileny, Einstein, małżonkowie
napisali artykuł wspólnie w swoim mieszkaniu w Bernie.
W roku 1887 W. Voigt jako pierwszy odkrywa słynną transformację,
nazwaną później transformacją Lorentza. Jego odkrycie na nieszczęście przechodzi niezauważone. Kilka lat potem Larmor – a potem H. A. Lorentz – opisują to samo przekształcenie, a w roku 1905 H. Poincarè nadaje mu formę
ostateczną.
Artykuł A. Einsteina jest czwartym z kolei wyprowadzeniem transformacji
H. A. Lorentza. Jeżeli chodzi o czasoprzestrzeń, to fakty historyczne są następujące: w roku 1905 H. Poincarè uznaje za udowodnioną transformację Voigta
– Lorentza i dla wyjaśnienia jej pochodzenia odkrywa czasoprzestrzeń. Jego
odkrycie ma bardzo precyzyjnie określone własności: jest to przestrzeń o czte-
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rech wymiarach, z których jeden powinien być reprezentowany przez liczby,
których kwadrat jest ujemny.
W tym samym roku Einstein dochodzi do transformacji Voigta – Lorentza
– Poincarè na nowej drodze, ale nie odkrywa czasoprzestrzeni. Jego praca,
choć bardzo istotna, mija o włos wielkie odkrycie: nigdzie nie ma w niej
słowa o czasoprzestrzeni.
W tym momencie pojawia się praca H. Minkowskiego (1908) ze znanym credo:
„Pogląd na czas i przestrzeń, który przedstawiam w tej pracy, powstał
w oparciu o fizykę doświadczalną, w tym leży jego siła. Mój pogląd jest
radykalny. Od tej chwili sama przestrzeń i sam czas odchodzą w cień, aby
ustąpić miejsca nowej jedności, która odtąd staje się niezależną rzeczywistością.”
W czasoprzestrzeni H. Minkowskiego nastąpiła degradacja czasu. Stracił on
dawną „dostojność”, jaką nadał mu Isaac Newton. Czas przestaje być dostojną
rzeką, obmywającą ze stałą prędkością rzeczywistość. Czas staje się elastyczny,
może płynąć wolniej lub szybciej. Ruchome zegary zaczynają się spóźniać. Ten
ostatni wniosek chyba najtrudniej zaakceptować z psychologicznego punktu
widzenia. Nie bardzo wierzymy w to, że brat bliźniak powracający na Ziemię
po kilku latach, zastaje na niej swoją siostrę kilkanaście lat starszą! Ale tak jest
naprawdę!
W pracy H. Poincarè znajdujemy nie tylko wzór E=mc2, ale także wzór
na dodawanie prędkości. Nasze doświadczenie z życia codziennego od razu
rozwiązuje zadanie: pociąg jedzie z prędkością V, rzucam w nim piłkę z prędkością v (równolegle do podłogi pociągu). Jaką prędkość ma piłka w stosunku
do torowiska? Oczywiście:
v’ = v + V
(11)
H. Poincarè rozwiązuje dokładnie to samo zadanie za pomocą transformacji Lorentza i otrzymuje:
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(12)

w szczególnym przypadku, gdy v, V = c, v’ = c! A nie 2c!!!
We wstępie do pracy A. Einstein – Maric znajduje się następująca uwaga
na temat „eteru”:
„Wprowadzenie eteru nie jest konieczne, ponieważ pogląd, który rozwijamy w tej pracy, nie wymaga istnienia absolutnego układu odniesienia.”
Za to na międzynarodowej Konferencji w Leidzie w 1920 roku Einstein
zmienia zdanie:
„Przestrzeń bez eteru jest nie do pomyślenia, ponieważ niemożliwe byłoby
wówczas nie tylko rozchodzenie się światła, ale sama przestrzeń nie
mogłaby istnieć […] dla odległości czasoprzestrzennych w sensie fizycznym.”
W końcu w r. 1935 A. Einstein w Princeton stwierdza:
„Wydaje się, że jedynym dla nas wyjściem jest pogodzić się z faktem, ze
przestrzeń ma fizyczną właściwość przenoszenia fal elektromagnetycznych
i nie przejmować się zbytnio sensem tego twierdzenia” (podkreślenie moje
– M.K.)
Na marginesie można dodać, że w roku 1935 znane były wyniki doświadczenia
D. C. Millera, jawnie wykazujące istnienie eteru (D. C. Miller, Rev. Mod. Phys.
5 (1933) 203). Ale w wystąpieniu A. Einsteina nie ma na ten temat ani słowa.
Narodzinom czasoprzestrzeni w 1905 r. patronowały trzy wróżki: nauka,
historia i poezja. Warto jednak stale pamiętać, że „wynalazek” ten miał
w zamyśle nie tyle uregulować raz na zawsze problem przestrzeni i czasu,
odsłonić ich „prawdziwą” naturę, ile dostarczyć wyjaśnienia zagadki znacznie
bardziej prozaicznej: „Co to jest ruch? ”.
Nie dziwmy się temu. Z jednej strony ruch mieści w sobie zarazem przestrzeń i czas, jest naturalną syntezą tych dwóch pojęć. Z drugiej strony, jest
on tym właśnie stałym elementem myśli zachodniej, który wybrały filozofia
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i nauka jako „kąt natarcia” na kwestię przestrzeni i czasu. Do tego stopnia, że,
logicznie zresztą, kwestia ruchu – z pozoru mniej znacząca, choć z rodzaju
tych, które pozwalają w większym stopniu odwołać się do poznania zrozumiałego intuicyjnie – zajmowała stopniowo miejsce tej pierwszej. Przypomnijmy kilka zasadniczych punktów. Ujmując rzecz w skrócie, filozoficzne
i naukowe badania ruchu przybierają realny kształt wraz z Arystotelesem
(384-322 r. przed Chrystusem). W przeciwieństwie do swojego mistrza Platona, który umieścił istotę rzeczywistości w ponadzmysłowym świecie idei,
Arystoteles starał się pogodzić byt i stawanie się wewnątrz każdego elementu
natury, przedstawiając jednocześnie wizję świata uporządkowanego i zhierarchizowanego. Centralnym punktem jego rozważań jest teoria ruchu. Przypisuje ona każdemu obiektowi właściwe mu miejsce: gdy się w nim znajduje,
jest w spoczynku. Ku niemu też stara się wrócić, gdy jest od niego oddalony.
Zgodnie z tą koncepcją ruch i spoczynek są zatem dwoma stanami wyraźnie
różnymi: obiekt jest albo w spoczynku, albo w ruchu. Jeżeli jest w ruchu, to dlatego, że oddalony od swojego właściwego miejsca stara się do niego powrócić;
jego ruch ma charakter absolutny. Jeżeli jest w spoczynku, to dlatego, że znajduje się na swoim miejscu; jest na nim w absolutnym spoczynku. Każda rzecz
ma swoje miejsce w złożonej hierarchii bytów wznoszącej się od dołu ku górze.
Nic więc dziwnego, że myśl Arystotelesa w połączeniu z systemem astronomicznym Ptolemeusza urzekła średniowiecznych teologów chrześcijańskich,
Galileusz stwierdził, że ruch wspólny wielu ciał e como nullo – nie powoduje
obserwowalnego efektu, co jest pierwszym sformułowaniem zasady względności.
Dwadzieścia wieków po Arystotelesie włoski filozof Giordano Bruno
(1548-1600) chciał rozerwać ciasne ramy, w które myśl scholastyczna wtłoczyła świat; w sposób typowy dla wielu myślicieli renesansowych stawiał swojemu dziełu nowe, profetyczne wręcz cele, których elementy zapożyczone były
z magii. Odważył się rozważać, ze wszystkimi konsekwencjami, problem nieskończoności Wszechświata, z entuzjazmem przyjął za swoją hipotezę przedstawioną przez polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (że Ziemia kręci się
wokół Słońca, a nie odwrotnie…) i w sposób zasadniczy podał w wątpliwość
słuszność teorii geocentrycznej. Niedająca się zaklasyfikować filozofia Bruna
reprezentuje z naukowego punktu widzenia łącznik pomiędzy Kopernikiem
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i Galileuszem. W swoim Bankiecie popiołów (1584) Bruno postawił po raz
pierwszy słynny problem kamienia spadającego z masztu płynącego statku,
stwierdzając: „Kamień rzucony z bocianiego gniazda wróci na dół (do podnóża masztu) niezależnie od tego, jak porusza się statek”.
Precyzja tego stwierdzenia została zweryfikowana dopiero pół wieku później, gdy francuski filozof Gassendi (1592-1655), spełniając w 1641 r. wszystkie
niezbędne warunki doświadczalne, upuścił kamień z wysokości masztu wynajętej galery na redzie Marsylii.
W swoim Dialogu o dwóch najważniejszych układach świata; ptołemeuszowym i kopernikowym, opublikowanym w 1632 r. (wyd. polskie
1953 r.) pizański uczony Galileusz (1564-1642) podaje w wątpliwość arystotelizm i system Ptolemeusza, unikając jednak przy tym starannie nawet
pozoru filozoficznych uniesień targających Brunem. Rozważając ponownie
obserwacje tego ostatniego stwierdza, że ptaki w klatce zachowują się w ten
sam sposób niezależnie od tego, czy klatka stoi na nabrzeżu w Wenecji, czy też
płynie na pokładzie statku po spokojnym morzu. Wnioskuje na tej podstawie,
że „ruch wspólny” statku – określany jako wspólny, ponieważ podlegają mu
wszyscy uczestnicy rejsu – nie wywiera obserwowalnego efektu: jest como
nullo (czyli: „jakoby go nie było”).
Rok później Rene Descartes (1596-1650) wysyła do druku tekst swojego
traktatu Le Monde (Świat). Broni w nim między innymi, bez najmniejszych
zresztą zamysłów antychrześcijańskich, fizyki opartej na poglądach przeciwnych tezom Arystotelesa i przyłącza się do zwolenników hipotezy Kopernika.
Dowiedziawszy się o nieszczęściach Galileusza, który wskutek ogólnego usztywnienia stanowiska Kościoła został właśnie zmuszony do odwołania na klęczkach swoich wyjaśnień dotyczących ruchu Ziemi, natychmiast wycofuje swój
tekst. Jego elementy znajdziemy w opublikowanych po dziesięciu latach Zasadach filozofii (1644, wyd. polskie 1960). W tym kompendium swoich myśli,
którego zadaniem było zastąpienie w szkołach podręczników o inspiracji scholastycznej, Kartezjusz wysuwa trzy wielkie idee dotyczące ruchu. Okażą się one
fundamentalne dla dalszego ciągu naszej historii. Przede wszystkim, stwierdza
Descartes: „Nie ma nic absolutnego w ruchu, jak tylko rozdzielenie dwóch ciał
poruszających się jedno oddzielnie od drugiego, ale powiedzenie o jednym
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z tych ciał, że jest w ruchu, a o drugim, że jest w spoczynku, jest względne
i zależy od naszego sposobu pojmowania. Ponieważ w gruncie rzeczy ta sama
rozciągłość: długość, szerokość i głębokość, która tworzy przestrzeń, tworzy
także ciało”. (Zwróćmy uwagę na zastosowanie tu określenia „względny”.)
Ponadto, każdy obiekt w ruchu transportuje ze sobą pewną „ilość ruchu”.
Wreszcie pojęcie zasadnicze: Wymiary przestrzeni. Postrzegamy przestrzeń
jako posiadającą trzy wymiary: długość, szerokość i głębokość. Czy wymiary
te są rzeczywistością, czy też jedynie owocem naszej wyobraźni? „..przestrzeń,
czyli miejsce wewnętrzne, i zawarta w niej substancja… różnią się tylko sposobem, w jaki zwykliśmy je pojmować”. Jednym słowem przestrzeń, podobnie
jak obiekty (Kartezjusz nazywa je ciałami), ma trzy wymiary. Koncepcja Kartezjusza wyrażona w słowach: „żadne tego rodzaju prawdziwie nieruchome
punkty we wszechświecie się nie znajdują, […] żadna rzecz nie ma jakiegoś
stałego miejsca, tylko o tyle, o ile wyznaczamy je naszym myśleniem” jest
prawdziwie relatywistyczna. Dwanaście lat po śmierci francuskiego filozofa,
czyli w roku 1650, matematyk i fizyk angielski Izaak Newton (1642-1727),
wierny tradycji teologicznej wywodzącej się z judaizmu, która pojmuje przestrzeń jako atrybut Boga, przeciwstawia tezom Kartezjusza ideę przestrzeni,
czasu i ruchu absolutnych. Newton uwalnia względną, czyli pospolitą przestrzeń i czas kartezjański z wszelkich związków z rzeczami w stosunku do nich
zewnętrznymi; wynajduje na nowo – w innej formie – absolutną przestrzeń
Arystotelesa, „wiecznie i niezmiennie nieruchomą za swoją własną zgodą”;
co do czasu, przyjmuje pogląd wyrażony przez swojego profesora matematyki
w Cambridge, Izaaka Barrowa: Whether things move or are still. Time pursues
the even tenour of its way (Czy rzeczy są w ruchu, czy też w spoczynku. Czas
nieubłaganie kontynuuje swój stały bieg”). Trzeba było pewnej zuchwałości,
aby podać w wątpliwość kluczowe elementy myśli Newtona. Pracujący wraz
z Romerem w Królewskiej Akademii Nauk w Paryżu Holender Christian Huygens (1629-1695) wyciąga z odkrycia swojego kolegi ważny wniosek. W Traite
de la lumiere (Traktacie o świetle) z 1690 r. stwierdza on: „Nie sposób wątpić,
że światło polega na ruchu jakiejś materii”. Nieco dalej pisze: „Jeżeli teraz
będziemy badać, jakiego rodzaju jest ta materia […], którą ja nazywam Eteryczną, zobaczymy, że nie jest to ta sama materia, która służy do przenoszenia
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dźwięku”. Inspirując się poglądami Kartezjusza, który uważał światło za rodzaj
ruchu, czy dokładniej tendencję do ruchu, Huygens proponuje następujący
model swego eteru*: „Weźmy pewną liczbę kul tej samej wielkości, wykonanych z jakiegoś bardzo twardego materiału i ustawmy je w linii prostej w ten
sposób, aby się ze sobą stykały; uderzając podobną kulą w pierwszą kulę szeregu stwierdzimy, że ruch przenosi się jakby natychmiast do ostatniej, która
oddziela się od szeregu, choć nie dostrzegamy, że pozostałe się poruszyły”.
Holenderski uczony wykazuje, że tak wywołany ruch rozchodzi się w środowisku w postaci fal kulistych ze stałą prędkością i że taka „teoria falowa”
pozwala wyjaśnić zjawiska odbicia i załamania światła. Dziś koncepcja Huygensa w przedstawionej przez niego postaci wyszła już z obiegu; niemniej stanowi ona pierwszy konkretny punkt wyjścia rozważań, które doprowadziły
do wynalezienia czasoprzestrzeni. Sto lat po Huygensie, w roku 1873, Brytyjczyk James Clerk Maxwell (1831-1879) publikuje swój Treatise on Ełectricity
and Magnetism (Traktat o elektryczności i magnetyzmie). Stwierdza w nim:
„W wielu miejscach tego traktatu dokonano prób wyjaśnienia zjawisk elektromagnetycznych w kategoriach działania mechanicznego przekazywanego przez
jedno ciało drugiemu za pośrednictwem środowiska wypełniającego przestrzeń między nimi”. Wychodząc z tego założenia, wykazuje, że światło także
może być uważane za zjawisko rozchodzące się w środowisku. Swoje wywody
opiera na dwóch stwierdzeniach. Z jednej strony nowa teoria jest w zgodzie
z teorią falową Huygensa, ponieważ także postuluje istnienie środowiska zdolnego zawierać energię* w dwóch formach – potencjalną i kinetyczną. Z drugiej strony wprowadza pewną stałą v. Ale, zauważa Maxwell, choć metody używane do określenia wartości tej stałej były niezależne od metod używanych
do określenia prędkości światła, rezultaty pomiarów sugerują jasno, że v – c.
Wnioskuje na tej podstawie: to nie może być prosta, przypadkowa zbieżność.
Dzisiaj oznaczamy stałą Maxwella literą c i nazywamy ją „prędkością światła
w próżni” lub prościej „prędkością światła”. Warto jednak pamiętać, że ma ona
podwójne pochodzenie, a więc podwójne znaczenie. W swym traktacie Maxwell podkreśla istnienie w przestrzeni jakiegoś „ośrodka” zdolnego do przenoszenia zarówno „fal elektromagnetycznych” (światła), jak i „oddziaływania
na odległość” prądu lub magnetyzmu. Jego teorie wprowadzają ponadto
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pojęcie „pola”, którego strukturę i zachowanie opisują precyzyjnie słynne równania noszące jego imię. Maxwell nie odważył się pójść dalej: w jego oczach
eter stanowił obiekt fizyczny, którym należało się zająć, natomiast „pole” było
tylko narzędziem matematycznym – z pewnością użytecznym do opisu struktury eteru, ale pozbawionym jako takie „realności” fizycznej. Na przełomie
XIX i XX stulecia przyjęto więc powszechnie za Huygensem i Maxwellem,
że światło jest zjawiskiem typu falowego, przekazywanym poprzez znajdujący się w przestrzeni „ETER”. Nagle fizycy zaczęli zacierać ręce: w tej sytuacji
powinno być możliwe wykazanie ruchu Ziemi w stosunku do eteru. Pomysł
był zupełnie prosty: jeżeli prędkość światła wobec eteru jest równa c, a prędkość Ziemi w stosunku do eteru wynosi v, to prędkość światła mierzona z laboratorium umieszczonego na Ziemi powinna być c + v w jednym kierunku,
a c-v w kierunku przeciwnym.
W tym miejscu wkraczają kolejni aktorzy; pierwszym z nich jest Albert
Michelson. Urodzony w Strzelnie w 1852 r., mając trzy lata, emigruje wraz
z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Pracuje jako profesor optyki w Szkole
Morskiej w Annapolis, a w 1881 r. przebywa w Berlinie, gdzie Schmidt i Haensch, słynni optycy, konstruują dla niego instrument wysokiej klasy, nazywany
przez niego interferometrem, którego ma zamiar użyć do przeprowadzenia
precyzyjnych pomiarów zjawisk optycznych. W 1887 r. Michelson instaluje
interferometr w laboratorium swojego kolegi i przyjaciela Edwarda Morleya,
profesora chemii w Western Reserve koło Cleveland. Dwa lata później Morley
pisze do swojego ojca: „Michelson i ja chcemy przeprowadzić nowe doświadczenie; mamy zamiar sprawdzić, czy światło przemieszcza się z jednakową
prędkością we wszystkich kierunkach”. Trzy miesiące później przygnębiony
Michelson wysyła do swojego mentora w Anglii (lorda Strutt Rayleigha, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki) wiadomość: „Uzupełniliśmy nasze
doświadczenie. Rezultat zdecydowanie negatywny”. Interferometr nie wykrył
żadnej różnicy prędkości światła w zależności od kierunku.
Jednakże kilka tygodni później irlandzki fizyk George Francis Fitzgerald
dokonał odkrycia: negatywny rezultat doświadczenia Michelsona i Morleya
można wyjaśnić za pomocą hipotezy zarazem prostej i śmiałej, polegającej
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na przyjęciu założenia, że każde ciało poruszające się z prędkością v ulega
skróceniu w kierunku ruchu proporcjonalnie do czynnika:

  
   


(13)
Fitzgerald wyjaśnia swą ideę w liście skierowanym w 1889 r. do amerykańskiego czasopisma „Science”, które natychmiast go publikuje, lecz wkrótce
na skutek trudności finansowych przestaje wychodzić. Fitzgerald, sądząc,
że jego list nie zdążył się ukazać, szybko o wszystkim zapomina. W 1892 r.
holenderski fizyk Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), niemający pojęcia
o pracach Fitzgeralda, odkrywa niezależnie od niego „magiczny czynnik”
(1-(v/c)2)1/2. Dowiedziawszy się jednak wkrótce, że Fitzgerald dokonał tego
odkrycia wcześniej, natychmiast uznaje – budząc powszechny podziw – pierwszeństwo Irlandczyka. Sprawy komplikują się, gdy Fitzgerald, nadal sądząc,
że „Science” zbankrutowała, zanim zdołała opublikować jego list, nalega
na odstąpienie pierwszeństwa Lorentzowi, który odmawia.
Lorentz miał nad Fitzgeraldem przewagę: był w owym czasie ekspertem
na skalę światową od teorii Maxwella, jeszcze bardzo mało znanych fizykom
(głównie ze względu na trudności matematyczne). Toteż z zapałem kontynuował tak dobrze rozpoczęte przedsięwzięcie. W 1895 roku Lorentz publikuje
rozszerzone i uproszczone sformułowanie teorii Maxwella. Ale nowa teoria
ma pewną szczególną cechę: jej równania opisują rzeczywistość w laboratorium znajdującym się „w spoczynku”, pogrążonym w „nieruchomym” eterze.
Natychmiast pojawia się pytanie o to, co stanie się z równaniami, gdy laboratorium będzie się poruszać ruchem jednostajnym w stosunku do eteru – tak,
jak to się dzieje z laboratorium znajdującym się na Ziemi. Aby odpowiedzieć
na to pytanie, Lorentz przeprowadza operację, którą nazywa się „zamianą
zmiennych”. Pomysł należy do najprostszych: jeżeli x oznacza odległości
w laboratorium „w spoczynku”, a x’ – odległości w laboratorium poruszającym
się w stosunku do eteru z prędkością v, to przejście od jednego układu do drugiego wymaga zastąpienia x wszędzie, gdzie się ono pojawia w równaniach,
przez x’ = x – vt.
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Przeprowadzając taką z pozoru całkiem naturalną zamianę zmiennych,
Lorentz przeżył przykrą niespodziankę: po przekształceniu równania zawierają człony zależne od v\c i v2/c2, których wcześniej nie było. W konsekwencji
powinny one umożliwiać wykazanie ruchu Ziemi w stosunku do eteru – czego
nikt dotąd nie zdołał dokonać! Lorentz decyduje się więc na zmodyfikowanie
swojej teorii, chcąc uwolnić się przynajmniej od członów najbardziej kłopotliwych, to znaczy wyrażeń v/c. Wpada na pewien pomysł: być może trzeba
zmodyfikować nie teorię, ale formułę użytą do zamiany zmiennych; być może
oprócz zamiany zmiennej x trzeba zrobić to samo z… czasem t. Wprowadza
więc pojęcie „czasu lokalnego” zdefiniowanego za pomocą zamiany zmiennej t’
= = t–vx/c2. Pomysł wydaje się ekstrawagancki, ponieważ zakłada – ba, jawnie
stwierdza! – że czas w różnych miejscach przestrzeni może być różny.
Ekstrawagancja czy nie – poprawa jest natychmiastowa: przy takiej
zamianie zmiennych t oraz x, człony v/c znikają z przekształconych równań.
Pozostają bardziej uparte wyrażenia v2//c2. W tym momencie Lorentz
przypomina sobie o „magicznym czynniku” (1– (v/c)2)1/2. Gdy wprowadza
go do swoich równań, wyrażenia v2//c2 nareszcie znikają! Henri Poincare
(1854-1912), matematyk, fizyk i filozof, interesował się szczegółowo pracami
naukowymi swoich współczesnych. Wyposażony w zdumiewającą umiejętność „rozumienia wszystkiego”, najlepszy znawca geometrii wśród uczonych
swojej generacji, pozostawił nam przenikliwe analizy tych prac. Nigdy zresztą
nie wahał się przedstawiać wyników własnych przemyśleń. Ze swojego „orlego
gniazda” przy ulicy Gay- -Lussaca w Paryżu Poincare śledzi więc z bliska prace
Lorentza. Marszczy brwi: hipoteza skrócenia ciał w połączeniu z koncepcją
czasu lokalnego nie podoba mu się. Swoim uczniom na Sorbonie wyjaśnia:
„Ta dziwna własność mogłaby się wydawać prawdziwym oszustwem natury
mającym na celu uniknięcie, za pomocą zjawisk optycznych, możliwości
wykrycia absolutnego ruchu Ziemi. Nie można uznać tego wyjaśnienia
za zadowalające”. A co do jego własnych odczuć:
„Uważam za bardzo prawdopodobne, że zjawiska optyczne zależą tylko,
i to […] ściśle, od ruchów względnych obecnych ciał materialnych […]
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”. I aby podkreślić wagę swojej myśli, dodaje następującą przepowiednię:
„W miarę jak doświadczenia będą się stawały coraz bardziej precyzyjne,
ta zasada zostanie zweryfikowana z większą dokładnością”.
Dwa lata później streszcza próby wyjścia z impasu podejmowane przez
fizyków w ogóle, a Lorentza w szczególności, w ten sposób: „Muszę wyjaśnić,
[…] dlaczego nie wierzę, mimo prac Lorentza, żeby bardziej precyzyjne obserwacje mogły kiedykolwiek wykazać coś innego niż względne przemieszczenia ciał
materialnych. Wykonano doświadczenia, które musiałyby wykryć człony pierwszego stopnia; rezultaty były negatywne; czy to może być przypadek? Nikt tego
nie zakładał; szukano wyjaśnienia ogólnego i Lorentz je znalazł; pokazał, że choć
człony pierwszego stopnia powinny się znosić, z członami drugiego stopnia jest
inaczej. Wykonano więc doświadczenia bardziej precyzyjne; one także były
negatywne; to też nie może być przypadek; potrzeba było wyjaśnienia i znaleziono je. Zawsze się znajdzie jakieś wyjaśnienie: hipotezy są towarem, którego
najmniej brakuje…”.
Poincare zadaje sobie pytanie: Co to za „szczególny zbieg okoliczności,
który powoduje, że jakaś okoliczność pojawia się akurat wtedy, gdy trzeba
usunąć człony pierwszego stopnia i że jakaś inna okoliczność, zupełnie inna,
ale tak samo na czasie, zajmuje się usunięciem członów drugiego stopnia? Nie,
trzeba znaleźć to samo wyjaśnienie dla jednych i drugich, a wszystko wówczas skłania do przyjęcia poglądu, że to wyjaśnienie będzie słuszne także dla
członów wyższego stopnia i że wzajemne znoszenie się tych członów będzie
ścisłe i absolutne”. I tak oto znaleźliśmy się w centrum problemu. Poincare
wynajduje czasoprzestrzeń.
Utworzona w 1855 r. Technische Hochschule (Politechnika) w Zurychu
jest w 1895 r. szkołą wyższą przeznaczoną dla studentów, którzy mają zamiar
poświęcić się nauczaniu w szkołach średnich. Wydział VI, kierowany przez
profesora matematyki Adolfa Hurwitza, proponuje cykl studiów tym, którzy
chcą poświęcić się nauczaniu matematyki i fizyki. Po czterech latach, zdaniu
egzaminów przejściowych i otrzymaniu „certyfikatu ukończenia”, student uzyskiwał dyplom. Mógł wówczas, jeżeli chciał, bronić pracy doktorskiej na Uni-
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wersytecie w Zurychu i otrzymać tytuł doktora, który pozwalał mu na pracę
w szkolnictwie wyższym.
Pozwólmy sobie na drobną przerwę między dwoma równaniami, na małą
dygresję, która będzie zresztą uzasadniona tak przez swój autentyzm, jak i przez
urok anegdoty. W 1895 r. niejaki Albert Einstein mający wówczas szesnaście
lat, syn Pauline i Hermanna Einsteina, wynalazcy i przedsiębiorcy, przystępuje
do egzaminów wstępnych do Technische Hochschule. Oblewa je. Aby przygotować się lepiej, spędza rok w gimnazjum Luitpold w Aarau, małej miejscowości niedaleko Zurychu. Opuszcza Aarau rok później, mając lat siedemnaście
i pół, i zostaje przyjęty na wydział nauczycielski Technische Hochschule.
Wkrótce po przyjeździe do Zurychu ma szczęście rozwiązać, szybko
i w sposób definitywny, pierwsze równanie dotyczące… życia uczuciowego.
A to dlatego, że – zjawisko godne uwagi w owych czasach – na jego roku znalazła się pewna młoda dziewczyna… młoda i zupełnie niebanalna dziewczyna.
Pochodzi z Serbii, jest córką bogatego poborcy podatkowego w monarchii
austro-węgierskiej; nazywa się Milewa Maricz. Przerwała studia medyczne
i właśnie została przyjęta na wydział VI-A. Jest trzy i pół roku starsza od Einsteina, lekko kuleje, co wcale nie odbiera jej wdzięku, mówi po niemiecku
i francusku z uroczym słowiańskim akcentem i śpiewa czarującym głosem
piosenki swojego kraju towarzysząc sobie na „tamburiny”, co nie mogło nie
urzec młodego Alberta, rozmiłowanego w muzyce.
Poza tym Milewa jest niezwykle uzdolniona matematycznie, a więc w dziedzinie, z którą Albert jest nieco na bakier. Jak w tych warunkach nie zapomnieć czym prędzej o poprzedniej wybrance (Marie Winteler) i nie zakochać
się? Po miłości kolej na przyjaźń… Przy okazji pewnego wieczoru muzycznego spędzonego u państwa Huni w Zurychu, Einstein poznaje młodego człowieka, który podobnie jak on uwielbia grę na skrzypcach. Ten najstarszy syn
rodziny hiszpańskich Żydów osiadłych w Trieście ma dwadzieścia trzy lata,
nazywa się Michele Besso i otrzymał właśnie dyplom inżyniera w Instytucie
politechnicznym z zadziwiającymi ocenami: sześć „6” (była to najwyższa
osiągalna nota) i pięć „5,5”; żadnej noty poniżej średniej. Obaj młodzi ludzie
natychmiast poczuli do siebie sympatię. Pozostaną przyjaciółmi na przez
całe życie. Lipiec 1900 roku: Einstein otrzymuje dyplom, Milewa natomiast
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oblewa egzaminy. Przebywający na wakacjach w Mediolanie Einstein pisze
do narzeczonej: „Wieczorem często bywam u Michele. Bardzo go lubię za jego
przenikliwość i prostotę”. Jednak mimo swych zalet Michele Besso jest raczej
roztrzepany: otrzymawszy od swojego szefa, Giovanniego Barberisa, zadanie
sprawdzenia instalacji kablowej w elektrowni w Casale koło Mediolanu
spóźnia się na pociąg, zapomina o swojej delegacji, gubi się w szczegółach…
Rok 1901: Milewa wraca na Politechnikę. Nie zrobiła jeszcze dyplomu, mimo
to rozpoczyna pracę doktorską pod kierunkiem profesora Webera. Einstein
pisze do niej: „Mimo swojej niezwykle szerokiej wiedzy […] Michele nie jest,
jak sądzę, zupełnie normalny. Ale jest to umysł nadzwyczaj wyrafinowany, którego aktywność śledzę z zachwytem, jakkolwiek byłaby ona chaotyczna”. Ich
wieczorne gorączkowe rozmowy dotyczą „zasadniczego rozdziału eteru świetlnego i materii”; „definicji absolutnego spoczynku…”.
Na początku kwietnia Einstein odkrywa pracę fizyka Paula Drude, opublikowaną w „Annalen der Physik”, którego wydawcą został Drude. Wpada
w zachwyt. Pisze do Milewy: „Choć zawiera ona pewne niestaranności,
[ta praca] jest mi tak bliska, jakbym sam ją napisał. Drude jest bez żadnych
wątpliwości genialnym facetem”. Pisze na adres Drudego szczegółowy list,
aby „zwrócić jego uwagę” na pewne „nieścisłości” zawarte w pracy. W liście
do Milewy stwierdza: „Moje argumenty wyłożyłem tak jasno, że [Drude]
będzie z pewnością miał kłopot, żeby odeprzeć je w sposób logiczny”.
Wróciwszy do siebie wieczorem 7 lipca, znajduje na stole nieco oschły list
Drudego odrzucający zastrzeżenia skierowane pod jego adresem. Einstein jest
wściekły: „Z pewnością nigdy już nie zwrócę się do tego rodzaju indywiduum!
Zaatakuję bez żadnych względów, tak, jak na to zasługuje, publikując moje
uwagi w czasopismach”. Ma pretensje do całego świata. Zawiadamia Milewę
o „nieodwołalnej” decyzji, którą właśnie podjął: „Natychmiast zaczynam
szukać pracy, choćby najskromniejszej. Moje projekty naukowe […] nie przeszkodzą mi w przyjęciu stanowiska nawet najbardziej podrzędnego. Jak tylko
jakieś znajdę, poślubię cię i zabiorę do siebie…”. W listopadzie 1901 r. Einstein przedstawia na uniwersytecie w Zurychu pracę doktorską i przedkłada
swojemu promotorowi, profesorowi Kleinerowi, dwa artykuły napisane na jej
podstawie. Do Milewy pisze: „Nie przypuszczam, aby [Kleiner] odważył się
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odrzucić moją pracę. Ale myślę, że nie można spodziewać się niczego dobrego
po tym człowieku dotkniętym nieuleczalną krótkowzrocznością”. (Kleiner się
odważył, ale to już inna historia.) Na razie, żeby wypełnić czas, Einstein zajmuje
się czytaniem: „Wolny czas, który mi zostaje, poświęcam na studiowanie fizyki
teoretycznej Voigta. Dowiedziałem się już wielu rzeczy, czytając jego książkę”.
Woldemar Voigt, profesor uniwersytetu w Getyndze, ma w 1901 r. pięćdziesiąt
jeden lat. Lektura jego książki Kompendium der theoretischen Physik nasuwa
Einsteinowi wiele pomysłów. W 1887 r., roku doświadczenia Michelsona
i Morleya, Voigt opublikował artykuł, powtórzony w książce, w którym zaproponował jako pierwszy słynną formułę dopracowaną niezależnie dwa lata później przez Lorentza (Lorentz odkrył to i potwierdził kilka lat później)!
Einstein angażuje się w nowy projekt. Wyjaśnia go Milewie: „Pracuję bez
wytchnienia nad elektrodynamiką ciał znajdujących się w ruchu, co może
zaowocować kapitalnym artykułem…”. I grozi: „Jeżeli [Kleiner] będzie miał
czelność odrzucić moją pracę doktorską, opublikuję rzecz czarno na białym
jednocześnie z moją pracą, a on stanie się dla wszystkich pośmiewiskiem”. 19
grudnia, nie wytrzymawszy, udaje się do Kleinera. Ten, szykując się do wyjazdu
na urlop, przyjmuje go ciepło. Nie, nie przeczytał jeszcze artykułów, które
przedłożył mu Einstein: „Proszę się nie spieszyć, panie profesorze – mówi Albert.
Jeżeli o mnie chodzi, nie spieszy mi się” – i wyjaśnia mu swoje pomysły.
Pod silnym wrażeniem, Kleiner doradza swojemu uczniowi opublikowanie
ich „wraz z częścią doświadczalną”. Einstein pisze do Milewy: „Jestem zachwycony moim sukcesem. Liczę, że uda mi się napisać artykuł w najbliższych tygodniach”. W czerwcu 1902 r. Haller, dyrektor Federalnego Biura Patentowego
w Bernie, daje mu posadę eksperta technicznego trzeciej klasy; to stanowisko
Einstein będzie zajmował przez siedem lat. Miało ono z jego punktu widzenia
jedną wielką zaletę: ten rodzaj pracy dawał mu dostęp do całej światowej literatury naukowej i technicznej. Wreszcie mógł także zrealizować swoje marzenie:
poślubić Milewę. W Bernie Einstein nawiązuje kontakt z dwoma dawnymi kolegami, braćmi Conradem i Paulem Habichtam i poznaje Maurice’a Solovine’a,
studenta uniwersytetu. Tworzy wraz z nimi „grupę dyskusyjną”, którą nazywają Akademie Olympia. Jest to dobry punkt wyjścia ku dziełu o zasadniczym
znaczeniu.
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Henri Poincare opublikował właśnie w Paryżu małą książeczkę zatytułowaną La Science et L`Hypothese (Nauka i hipoteza). Jest to, jak się powszechnie
uważa, praca przeznaczona dla „szerokiej publiczności”. Jej sukces jest rzeczywiście natychmiastowy: zostaje przetłumaczona na wiele języków, w kawiarniach i parkach spotyka się najróżniejszych ludzi pochylonych nad jej kartkami. „Ta książka trzymała nas w napięciu przez długie tygodnie”, powie
później Maurice Solovine. Przyznajmy, że nie bez powodu: to, co zaproponował w tej książce Poincare, jest po prostu rewolucyjne.
La Science et L`Hypothese zawiera dwadzieścia cztery rozdziały, z których sześć dotyczy bezpośrednio czasu, przestrzeni i ruchu. W rozdziale VI
w czterech stwierdzeniach, o których można by powiedzieć, że zostały wyryte
w brązie, Poincare przedstawia podstawy teorii, która zostanie sformułowana
trzy lata później przez Einsteina.
Pierwsze stwierdzenie: „Nie istnieje przestrzeń absolutna i my pojmujemy tylko ruchy względne”. Drugie stwierdzenie: „Nie istnieje absolutny
czas; powiedzenie, że dwa okresy czasu są sobie równe, to twierdzenie, które
samo w sobie nie ma żadnego sensu i które może nabrać jakiegoś sensu tylko
na zasadzie konwencji”. Trzecie: „Nie tylko nie mamy bezpośredniego odczucia
równości dwóch okresów, ale nawet równoczesności dwóch wydarzeń, które
zachodzą w różnych miejscach”. Czwarte: „…moglibyśmy przedstawić fakty
mechaniczne, odnosząc je do przestrzeni nieeuklidesowej…”.
Poincare manifestuje także swój sceptycyzm w odniesieniu do hipotezy
eteru. „A nasz eter, czy rzeczywiście istnieje? ” – pyta. I wyjaśnia: „Dawne płyny:
cieplny, elektryczne itp., zostały odrzucone, gdy spostrzegliśmy, że ciepło nie jest
niezniszczalne. Ale też z innego powodu. Materializując je […] wykopaliśmy
między nimi rodzaj przepaści. Trzeba było ją zasypywać, gdy żywiej odczuliśmy
jedność natury”.
Wreszcie Poincare wprowadza do fizyki termin, który spowoduje spustoszenie: „Z powodu względności i pasywności przestrzeni, […] stan ciał i ich wzajemne odległości […] nie zależą w żadnym stopniu od absolutnej pozycji początkowej układu. Dla uproszczenia terminologii mógłbym to nazwać prawem
względności”.
Względność*! Słowo zostało wypowiedziane.
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Jest styczeń 1903 r. Kilka dni po swoim ślubie z Milewą Einstein pisze
z Berna do Michele: „Jestem więc teraz człowiekiem żonatym. Nasze wspólne
życie układa się bardzo przyjemnie. Milewa doskonale zajmuje się wszystkim,
dobrze gotuje i zawsze jest wesoła”. Wyjaśnia mu też swoje ambicje: „Nie będę
przygotowywał doktoratu […]. Cała ta komedia stała się dla mnie męcząca”.
Sześć miesięcy później udaje mu się skłonić szefa, by zaangażował Michele
w Federalnym Biurze Patentowym. Michele osiedla się w Bernie! W życiu
obu przyjaciół następuje zasadnicza zmiana. W liście napisanym z Princeton
w 1952 r. Einstein tak wspominał ten okres swojego życia:
„Dyskutowaliśmy o problemach naukowych codziennie wracając z biura.
[…] W Bernie spotykałem się regularnie z Habichem i Solovine’em na wieczorach filozoficznych, podczas których zajmowaliśmy się głównie Hume’em”.
I dorzucił ważne zdanie: „Te lektury, obok Poincarego i Macha, miały pewien
wpływ na mój rozwój”. Dziewięć lat po śmierci Poincarego, 27 stycznia 1921 r.,
Einstein miał oddać mistrzowi dyskretny hołd, wspominając wobec członków
Akademii Nauk w Berlinie „przenikliwego i głębokiego Poincarego”.
Jest rok 1904. Einstein, który zrezygnował wcześniej z przedstawienia pracy
doktorskiej, zmienia zdanie: przedkłada Alfredowi Kleinerowi, profesorowi
uniwersytetu w Zurychu – temu samemu, który trzy lata wcześniej odrzucił
jego pierwszą pracę – nowy tekst. A rok później, w marcu 1905 r., rusza słynna
lawina pięciu publikacji w „Annalen der Physik”, które na przestrzeni sześciu
miesięcy przyniosą mu sławę.
Nota historyczna W dniu 27 maja 1904 roku Lorentz przedstawia rezultat
swoich ostatnich prac Akademii Nauk w Amsterdamie. W następnych tygodniach Poincare, przejrzawszy jego rozprawę, poprawia w niej kilka drobnych błędów, potem wsiada na pokład pasażerskiego liniowca, udając się
do Stanów Zjednoczonych. Zaproszony przez uczonych z całego świata
zebranych na kongresie podczas wystawy w Saint Louis (Missouri) powtórzył wobec nich konkluzję, do której doszedł, podejmując w 1902 r. na nowo
myśl Galileusza, zgodnie z którą ruch wspólny wielu ciał nie wpływa na te
ciała – e como nullo. Ale como nullo Galileusza dotyczyło tylko zjawisk związanych z ruchem, to znaczy zjawisk wchodzących w zakres mechaniki. Poincare zakłada natomiast, że zasadę tę należy rozciągnąć na wszystkie zjawiska
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fizyczne. Jego deklaracja narobiła szumu. „Prawa opisujące zjawiska fizyczne
powinny być takie same zarówno dla obserwatora nieruchomego, jak i dla obserwatora poruszającego się ruchem jednostajnym – twierdzi i dodaje: także nie
dysponujemy i nie możemy dysponować żadnym sposobem, który pozwoliłby
nam rozróżnić, czy uczestniczymy w takim ruchu czy nie”. Nadaje nowej zasadzie, przedstawionej uczonym całego świata, nazwę „zasada względności”, dla
odróżnienia od węższej zasady Galileusza, którą dwa lata wcześniej nazwał
„zasadą względnego ruchu”.
Wróciwszy do Europy, Poincare zastaje społeczność naukową w stanie
wrzenia: wszyscy wielcy teoretycy, Abraham, Lorentz, Voigt, Larmor i Langevin, starają się, każdy na swój sposób, poprawić rezultaty otrzymane przez
Lorentza za pomocą jego spektakularnej „zamiany zmiennych”.
Poincare na trzecim piętrze swojego „gołębnika” przy ul. Gaya-Lussaca
zabiera się do układania (zgodnie ze swoim zwyczajem – w głowie) rozprawy
na ten temat, którą potem zapisuje praktycznie bez skreśleń. Ale jest to pięćdziesiąt stron tekstu, gdy tymczasem Akademia Nauk, aby uniknąć zalania
przez zbyt długie rozprawy, nakłada na swoich członków niedopuszczający
wyjątków wymóg: żaden komunikat przedstawiany na jej poniedziałkowych
posiedzeniach nie może przekraczać pięciu stron.
W pierwszych dniach wiosny Poincare redaguje więc krótką (pięć stron)
notatkę, w której streszcza główne tezy swojej rozprawy – kilka miesięcy później, ale to już detal historyczny, została ona opublikowana w „Reconditi du
Circolo matematico di Palermo”.
Poincare przedstawia swoje tezy na posiedzeniu Akademii 5 czerwca. Tekst
zostaje natychmiast wydrukowany. Odbitki próbne zostają przekazane autorowi, który robi korektę. Notatka ukazuje się w broszurowym wydaniu biuletynu „Comptes rendus des seances de l’Academie”, dotyczącym posiedzenia z 5
czerwca, który rozesłany pocztą dochodzi w następnych dniach do korespondentów Akademii rozproszonych po całym świecie, w tym zwłaszcza do jednego z nich – biura patentowego w Bernie.
Notatka formułująca podstawy teorii czasoprzestrzeni, na której oparte
jest to, co dziś nazywamy „teorią względności*”, jest łatwiejsza do zrozumienia
niż się wydaje, jeżeli tylko zadamy sobie trud dokładnego jej przestudiowania.
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Zwięźle i bardzo jasno wykłada ona problem i podaje jego rozwiązanie. Problem
brzmi następująco: „Wydaje się, że niemożliwość wykazania absolutnego ruchu
[Ziemi] jest ogólnym prawem natury”. Stawka jest poważna: „Waga tej kwestii
skłoniła mnie do podjęcia jej na nowo”. A oto rezultat: „Sprawą zasadniczą […]
jest niezmienność równań pola elektromagnetycznego* po zastosowaniu pewnej
transformacji […] w następującej postaci…”.

Strona tytułowa Rendiconti del Circolo
Matematico di Palermo, w którym ukazał
się artykuł H. Poincaré „Sur la dynamique
de l’electron”

Transformacja, o którą chodzi, jest przekształceniem zaproponowanym
przez Lorentza w jego rozprawie; rezultatem prawie dwudziestoletnich prac
Fitzgeralda, Voigta, Larmora i Lorentza. Poincare nadaje jej nowe znaczenie;
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dokładniej rzecz biorąc, proponuje nowe, bardziej zwięzłe sformułowanie,
pozwalające ukazać w sposób błyskotliwy i niemal natychmiastowy najgłębszy
sens, który do tej chwili wszystkim umykał.
Rozważmy szczegóły. Pewien obserwator obserwuje zjawisko. Ma ono
miejsce (według niego) w odległości x w przestrzeni i w chwili t w czasie.
Drugi obserwator obserwuje to samo zjawisko. Według niego ma ono miejsce
w odległości x’ w przestrzeni i w chwili t’ w czasie. Zajmijmy się szczególnym
przypadkiem, gdy drugi obserwator porusza się ruchem względnym w stosunku do pierwszego ze stałą prędkością v w kierunku. Chodzi o znalezienie
transformacji, która pozwoli na przejście od pomiarów (x, t) otrzymanych
przez pierwszego obserwatora do pomiarów (x’, t’) otrzymanych przez drugiego. Aby respektować zasadę względności, przekształcenie to powinno mieć
pewną szczególną cechę: równania pola elektromagnetycznego – te, które
rządzą między innymi ruchem światła – nie powinny ulegać przy tym przekształceniu zmianie.
Według Poincarego przekształcenie spełniające te warunki dane jest wzorami:
x’ = k (x + εtc)
t’ = k (t + εx/c)
w 


i określa prędkość obserwatora w ruchu, gdy prędkość światła


przyjmie się za równą 1, natomiast k= (1-β2)1/2 jest odwrotnością słynnego
„magicznego czynnika” Fitzgeralda i Lorentza.
Przypomnijmy, co tak rewolucyjnego jest w proponowanej transformacji:
wiąże ona x’ z x oraz t z t`; podobnie wiąże ona t’ z t oraz x z x`. Jednym słowem
miesza przestrzeń i czas.
Podręczniki fizyki nie przedstawiają już transformacji w tej zwięzłej formie,
którą zaproponował Poincare, a szkoda. Jego zapis miał bowiem podwójną
zaletę: dowodził związku, który istnieje i powinien istnieć z jednej strony
pomiędzy przestrzenią i czasem, z drugiej – pomiędzy dwoma obserwatorami.
Takie sformułowanie przekształcenia pozwoliło Poincaremu przedstawić
pogłębione studium matematyczne na jego temat.
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Czasoprzestrzeń wynaleziona Dostrzegamy otaczający nas świat w kadrze
o czterech wymiarach, z których trzy – przestrzeń – wydają nam się tego
samego rodzaju, a czwarty – czas – innego. Poincare stawia następujące
pytanie: jak, w sposób matematyczny, wyrazić istnienie tej różnicy?
I udziela odpowiedzi zdumiewającej w swojej prostocie, której przyjęcie
i pełna akceptacja wymaga jednak odrobiny refleksji. Opiera się ona na pojęciu,
które w gruncie rzeczy zaprzecza prawdziwości jednego z powszechnie akceptowanych elementów naszego dziedzictwa kulturowego.
Mamy zwyczaj mierzyć odległości – zarówno w przestrzeni, jak i w czasie –
za pomocą zwykłych liczb – liczb znanych z arytmetyki naszego dzieciństwa.
Mają one pewną cechę, o której nie myślimy nigdy, bo wydaje nam się zupełnie
naturalna i oczywista: są to liczby, których kwadraty są zawsze dodatnie.
Na przykład 2x2 = 4 jest dodatnia; (– 2)x (– 2) = 4 jest także dodatnia. No tak,
mówi Poincare, trzeba będzie się przyzwyczaić do pewnej nowości: żeby spełnić
zasadę względności, liczby, którymi trzeba się będzie posłużyć do pomiaru
odległości w jednym z czterech wymiarów czasoprzestrzeni, powinny być liczbami, których kwadrat jest ujemny.
Liczby zespolone Czy takie liczby istnieją? – można zapytać; muszą istnieć,
bo inaczej czasoprzestrzeń pozostanie na zawsze niezrozumiała. W dodatku
bez takich liczb zupełnie proste równanie x2 + 1 = 0 nie miałoby rozwiązania.
A jakie jest jego rozwiązanie? Jest nim liczba, której kwadrat jest równy minus
jeden –1. Nazywamy ją liczbą urojoną i oznaczamy symbolem i. W tym zapisie
i2 = –1, co daje i = 
Zauważmy, że wybór określenia „urojone” dla przeciwstawienia liczb,
których kwadrat jest ujemny, tak zwanym liczbom rzeczywistym, jest niezbyt szczęśliwy: w gruncie rzeczy nie mają one w sobie nic urojonego. Wybór
ten wynika jednak z odziedziczonego po przodkach zwyczaju, polegającego
na używaniu słów o pejoratywnej konotacji dla określenia tego, co na pierwszy
rzut oka wydaje nam się nienormalne. W myśl tej zasady przeciwstawiamy
rękę lewą prawej, liczby ujemne dodatnim, antymaterię materii itp.
Aby wprowadzić w życie swój program, Poincare wymyśla więc świat
o czterech wymiarach, z których jeden musi być opisywany za pomocą liczb,
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których kwadrat jest ujemny – liczb urojonych. Ten właśnie świat nazywamy
dziś czasoprzestrzenią.
Przyjrzyjmy się z bliska recepcie, którą proponuje Poincare, aby wprowadzić w życie swój pomysł. Zawiera się ona w jednym krótkim zdaniu, które
pojawia się w ostatniej części jego rozprawy i którego zasadnicza treść sprowadza się do następującej propozycji: „Rozważmy x, y, z i t  jako współrzędne punktu P w czterowymiarowej przestrzeni”. Poincare mnoży więc
współrzędną czasową przez urojoną jednostkę i. Otrzymuje w ten sposób
pożądany rezultat: jeden z czterech wymiarów opisany jest liczbą, której kwadrat jest ujemny – liczbą urojoną.
Można sobie bez trudu wyobrazić wzruszenie, jakie musiał odczuwać Poincare w chwili, gdy dokonał swojego odkrycia. Bo koncepcja czterowymiarowej
czasoprzestrzeni od razu okazała się niewiarygodnie płodna…
Na początek struktura czterowymiarowej czasoprzestrzeni pozwala rozwiązać pewną zagadkę: mamy nieodparte wrażenie, że czas płynie w sposób
regularny i stały – w sumie ze stałą prędkością. Dlaczego? Oto – być może
– klucz do całej tajemnicy: rozważmy obiekt ruchomy przemieszczający
się w zwykłej przestrzeni z prędkością v. Jaka jest jego prędkość w czasoprzestrzeni? Przy zwykłych prędkościach (to znaczy zdecydowanie mniejszych od prędkości światła) prędkość ruchomego obiektu w czasoprzestrzeni
ma cztery składowe, z których trzy są składowymi v, a więc są zmienne. Ale
czwarta współrzędna jest, przynajmniej przy zwykłych prędkościach, stała
i niezależna od v! W konsekwencji ta czwarta składowa wywołuje wrażenie
czegoś upływającego z regularną i stałą prędkością – to Czas!
Drugi spektakularny rezultat: za pomocą zupełnie prostego wzoru jest
możliwe przypisanie przekształceniu x’ = k (x + εt), t’ = k (t + εx) pewnego
kąta, który określa z kolei rotację osi współrzędnych czasoprzestrzeni. Natychmiast wyjaśnia się głęboki sens przekształcenia i powód jego sukcesu: cóż bardziej naturalnego niż żądać od równań przedstawiających prawa natury, aby
były niezmiennicze ze względu na efekt rotacji w czasoprzestrzeni? Wkrótce
po opublikowaniu notatki Poincarego matematyk pochodzenia litewskiego,
Herman Minkowski, zdał sobie sprawę z wagi tego odkrycia. W opublikowanej
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w 1983 r. książce Banesh Hoffmann, dawny współpracownik Einsteina w Princeton, pisze: „Kiedy Einstein był studentem politechniki w Zurychu, nie chodził
na wykłady niektórych profesorów, w tym i na wykłady Hermana Minkowskiego,
który później został mianowany profesorem słynnego uniwersytetu w Getyndze,
w Niemczech. W 1907 r. [dwa lata przed swoją przedwczesną śmiercią w wieku
czterdziestu pięciu lat] Minkowski wykazał, że równania względności dają się
znakomicie wbudować w strukturę, którą nazwał »czasoprzestrzenią«.” I Hoffmann dodaje: „Już w artykule opublikowanym w r. 1905 […] Poincare poruszył
i rozwinął aspekty czterowymiarowości równań relatywistycznych. Minkowski
poszedł nieco dalej i to jemu przypisuje się najczęściej ten pomysł”.
Początkowo pełen rezerwy wobec formalizmu Minkowskiego, który
uważał za zwykłą „zabawę”, Einstein w końcu zgodził się z jego opiniami.
Pisząc do swojego przyjaciela Besso 6 stycznia 1948 r., stwierdza: „Zasługą
Minkowskiego jest wprowadzenie do rozważań dotyczących względności czterowymiarowej teorii tensorowej, bez której matematyczne sformułowanie ogólnej
teorii względności byłoby niewykonalne. To nie jest tylko zabawa, lecz autentyczny, ważny wkład”.
Zajmijmy się więc formalizmem Minkowskiego. Geometria rzutowa jest
oparta na pojęciu linii prostej: dwie figury są równe, jeżeli jedna jest perspektywą (odwzorowaniem z zastosowaniem rzutu) drugiej. Geometria metryczna
jest oparta na pojęciu odległości, o przestrzeni, w której możliwy jest pomiar
odległości, mówi się, że posiada metrykę. Pierwsze zastosowanie metryki
jako założenia domyślnego zawdzięczamy filozofowi greckiemu Pitagorasowi
(ok. 570-480 p.n.e.). W VI wieku przed Chrystusem na wyspie Samos położonej na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Azji Mniejszej Pitagoras odkrywa
ponownie i udowadnia twierdzenie znane Babilończykom od tysiąca lat. Jego
argumentacja opiera się na następujących spostrzeżeniach: ciężar definiuje
linię prostą, pion; horyzont definiuje inną prostą, poziom. Kąt między tymi
dwiema prostymi – kąt prosty – ma pewną szczególną cechę: wszystkie trójkąty, w których jeden z kątów jest prosty – trójkąty prostokątne – spełniają
twierdzenie opisane dobrze znaną zależnością, s2 = a2 + b2, czyli słynne twierdzenie Pitagorasa znane każdemu od dzieciństwa. Jedna z nich jest następująca: niech będą dane dwa zdarzenia, które w zwykłych przestrzeniach i czasie
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mają miejsce w odległości l i odstępie czasu t jedno od drugiego. Niezmienniczy interwał, który rozdziela te dwa zdarzenia w czasoprzestrzeni, dany jest
równaniem Poincarego s2 = l2 – c2t2. Jeżeli l2 jest równe c2t2, interwał ten jest
równy… zeru.
Gdy w zwykłej przestrzeni odległość między dwoma punktami jest równa
zeru, mówi się, że te dwa punkty się pokrywają. W czasoprzestrzeni jest inaczej: odległość między dwoma punktami może być zerowa, choć dwa punkty
się nie pokrywają.
Z każdego punktu O czasoprzestrzeni można wykreślić promienie, wzdłuż
których odległość mierzona od punktu O jest zerowa. Te promienie tworzą
stożek zwany „stożkiem świetlnym” punktu O. Przedstawiają one możliwe trajektorie promieni świetlnych emitowanych przez O.
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Dynamika w czasoprzestrzeni

Trzydziestego czerwca 1905 r. w Lipsku profesor Wilhelm Roentgen, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i członek redakcji czasopisma „An- nalen
der Physik”, otrzymał pocztą rękopis, którego tytuł go zaintrygował. Przestudiowanie go zlecił swojemu asystentowi, młodemu rosyjskiemu fizykowi
Abramowi Joffe, przyszłemu członkowi Akademii Nauk ZSRR. W swoich
Wspomnieniach o Albercie Einsteinie Joffe pisze, że oryginał, który się nie
zachował, był podpisany „Einstein – Marie”.
Żaden historyk nauki nie zdołał nigdy dokładnie ustalić, jak i kiedy Einstein
napisał ten artykuł w zaledwie trzy tygodnie po publikacji notatki Poincarego.
Pytany o to Einstein zadowalał się zawsze wyjaśnieniem, że zniszczył swoje
notatki i rękopis po opublikowaniu pracy doktorskiej, która ukazała się w tym
samym czasopiśmie w tym samym roku. Według pani Trbuhovic-Gjuric, biografa Milewy Einstein, małżonkowie napisali artykuł wspólnie w swoim mieszkaniu w Bernie, wieczorami, „przy świetle lampy naftowej”. Wyczerpany tym
wysiłkiem Einstein zachorował. Milewa zawiozła go na odpoczynek do swoich
rodziców do Nowego Sadu, a potem do Kac na fermę, gdzie jako dziecko spędzała długie godziny na wieży, z której obserwowała przyrodę. Warto podkreślić, że Milewa, która właśnie urodziła drugie dziecko i którą bardzo dotknęło
wcześniejsze niepowodzenie na egzaminie końcowym w Instytucie Politechnicznym, zrezygnowała z wszelkich ambicji osobistych. Starała się jedynie
pomóc w karierze mężowi.
W 1887 r. Voigt jako pierwszy odkrywa słynną transformację, którą zajmowaliśmy się w poprzednich rozdziałach. Jego odkrycie przechodzi na nieszczę-
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ście niezauważone. Kilka lat później kolejno Larmor, a potem Lorentz opisują
to samo przekształcenie, w 1905 r. zaś Poincare nadaje mu formę ostateczną.
Artykuł Einsteina jest czwartym z kolei wyprowadzeniem tej transformacji.
Ale Einstein wybiera drogę różną od przyjętej przez jego poprzedników i rozważa konsekwencje, których ani Voigt, ani Lorentz nie uwzględnili. Z uwagi
na oryginalność rozumowania wielu fizyków zdecydowało się uznać analizę
Einsteina za punkt wyjścia tego, co odtąd nazwane jest teorią względności.
Skąd się wzięła taka nazwa? Stąd, że punktem wyjścia omawianego artykułu jest zasada względności. Poznaliśmy okoliczności, które doprowadziły
Poincarego do sformułowania tej zasady. Einstein formułuje ją w następujących słowach: „Nie tylko w mechanice, lecz także w elektrodynamice żadna
własność zjawisk nie odpowiada pojęciu ruchu absolutnego”.
Jeżeli chodzi o czasoprzestrzeń, sytuacja jest zupełnie inna. Fakty historyczne są następujące: w roku 1905 Poincare uznaje za udowodnioną transformację Voigta-Lorentza i dla wyjaśnienia jej powodzenia wynajduje czasoprzestrzeń. Jego wynalazek ma, jak widzieliśmy, bardzo precyzyjnie określone
własności: jest to przestrzeń o czterech wymiarach, z których jeden powinien
być reprezentowany przez liczby, których kwadrat jest ujemny.
W tym samym roku Einstein dowodzi transformacji Voigta-Lorentza nową
drogą, ale nie dochodzi jednoznacznie do odkrycia czasoprzestrzeni. Jego
praca, choć bardzo istotna, mija o włos wielkie odkrycie: nigdzie nie ma w niej
słowa na temat przestrzeni o czterech wymiarach – czasoprzestrzeni.
W tym momencie interweniuje Minkowski: opracowuje on dla czasoprzestrzeni formalizm matematyczny, z którym po pewnych wahaniach Einstein
także się zgadza. Czasoprzestrzeń wyposażona w taki formalizm staje się
kadrem, w którym fizycy muszą odtąd formułować wszystkie swoje teorie.
W 1684 roku fizyk Robert Hooke (1635-1703), wybitny członek londyńskiego Royal Society, wyraża pogląd, że ciała przyciągają się wzajemnie
odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między nimi. Newton
podejmuje tę myśl i formułuje na jej podstawie swoją teorię powszechnego
ciążenia. Francuski matematyk Denis Poisson (1781-1840) odkrywa półtora
wieku później nowy sposób wyrażenia idei Hooke’a. Każdemu punktowi przestrzeni przypisuje po prostu pewną liczbę, którą oznacza symbolem i nazywa
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„potencjałem grawitacyjnym” w tym punkcie. Nie trzeba znać jakiejkolwiek
formuły matematycznej, aby móc prześledzić dalszy ciąg jego rozumowania.
W nieobecności jakiejkolwiek materii φ spełnia równanie
Δφ=0
(17)



     
     
Oznacza to, że jeżeli nie ma materii, potencjał grawitacyjny jest jak spokojne morze „bez fal”. Obecność materii „pobudza” potencjał i równanie przybiera wówczas postać
Δφ=4πρ
(18)
Gdzie ρ oznacza gęstość materii, a G jest uniwersalną stałą, nazywaną
od tego czasu stałą grawitacji.
W końcowym fragmencie swojej notatki z 1905 roku, a bardziej wyczerpująco w rozprawie, która była jej rozwinięciem, Poincare zajmuje się tą kwestią:
„Ważne było […] sprawdzenie, jakie modyfikacje musielibyśmy [ze względu
na naszą hipotezę] wprowadzić do praw grawitacji”.
Do praw grawitacji… Jest to więc kwestia, nad którą trzeba się zastanowić,
jeżeli chce się doprowadzić rozumowanie do końca. Poincare pokazuje, w jaki
sposób trzeba zmodyfikować wzór opisujący przyciąganie powszechne, żeby
wpływała na niego transformacja Voigta-Lorentza „zgodnie z zasadą względności”. Udowadnia też, że „za każdym razem, gdy prędkości […] są wystarczająco niewielkie, aby ich kwadraty były zaniedbywalnie małe w porównaniu
z kwadratem prędkości światła” powracamy do zwykłego prawa grawitacji –
to znaczy równania Poissona. Aby otrzymać ten rezultat, sformułował hipotezę, która uczyniła z niego wizjonera: „Doszedłem do przekonania, że rozchodzenie się grawitacji nie jest natychmiastowe, ale odbywa się z prędkością
światła”.
Wchodzimy tu, wraz z Poincarem, w dziedzinę fizyki XXI wieku. Fizycy
są rzeczywiście przekonani, że pewnego dnia, gdy zostaną znalezione grawitony*, cząstki przekazujące oddziaływania grawitacyjne, hipoteza Poincarego
się potwierdzi. Dotąd jednak nie odkryliśmy ich.
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Od koincydencji do konsekwencji. W XIX wieku wielu filozofów odkryło
na nowo pociągającą wizje harmonii w budowie Wszechświata. W roku 1766
Johann Daniel Titius von Wittenberg przygotowywał niemiecki przekład
dzieła Charlesa Bonneta „Contemplation de la Nature”. W rozdziale o ruchu
planet J. D. Titius dodał własną notatkę, wyjaśniając, że promienie orbit planet
spełniają prosty wzór (r jest mierzone w jednostkach astronomicznych, AU, 1
AU ≈ 1.5 ∙ 1013 cm
rn = 0.4 + 0.3 · 2n, n = 0, 1, 2
(19)
Wzór (19) doskonale opisuje odległości sześciu znanych planet: Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, Jowisza i Saturna, od Słońca (Tabela 1).

TABELA 1
Planeta

Zmierzone
rn (AU)

n

Wzór Titiusa

Merkury

0.39

–

0.4

Wenus

0.72

0

0.7

Ziemia

1.0

1

1.0

Mars

1.52

2

1.6

Jowisz

5.2

4

5.2

Saturn

9.55

5

10.0

W roku 1772 Johann Bode w swojej książce o astronomii umieścił wzór
Titiusa – nie podając nazwiska odkrywcy. Dlatego we współczesnych podręcznikach astronomii czasami autorzy pomijają (niesłusznie!) nazwisko
Titiusa. Do tej pory nie wiemy, jak Titius odkrył swój wzór. Formuła Titiusa
ma nie tylko znaczenie porządkujące Układ Słoneczny. W XIX w astronomowie zaczęli poszukiwać nieznanej w owym czasie siódmej planety (dla n =
6, r6 = 19.2 AU). W roku 1781 Herschel znalazł w Układzie Słonecznym planetę Uran. Od wieku XX astronomów intryguje brak planety o numerze n = 3,
r3 = 2.8 AU. Na podstawie obserwacji astronomicznych wiemy, że w odległości
r3 ~ 2.8 AU znajduje sie pas asteroid, ciał niebieskich o rozmiarach od kilku
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metrów do kilkuset kilometrów o nieznanym pochodzeniu. Jedna z hipotez
objaśniających brak planety dla n = 3 odwołuje się do istniejącej w wielu tradycjach wzmianki o apokaliptycznej astronomicznej katastrofie w Układzie Słonecznym, która doprowadziła do unicestwienia planety a historycznej nazwie
Faeton. Następnym zadziwiającym faktem związanym ze wzorem (4.1) są planety Neptun (r7) oraz Pluton (r8). Obie planety zostały odkryte w wieku XX.
Przewidywane i zmierzone odległości zostały przedstawione w Tabeli 2.

TABELA 2
Planeta

Zmierzone
rn

Wzór Titiusa

Neptun

30.1

38.8

Pluton

39.5

77.2

Stwierdzamy bardzo dużą rozbieżność.
Spróbujmy przeprowadzić analizę wzoru Titiusa z punktu widzenia współczesnej fizyki. Przede wszystkim stwierdzamy niezaprzeczalny fakt: wzór
Titiusa bardzo dobrze opisuje budowę Układu Słonecznego do odległości r ≈
10 AU. Począwszy od odległości r > 10 AU pojawiają się rozbieżności z danymi
obserwacyjnymi. Z punktu widzenia współczesnej teorii grawitacji wzoru
Titiusa nie można wyjaśnić. Ani teoria Newtona, ani ogólna teoria względności Hilberta – Einsteina nie wyróżnia orbit „lepszych” i „gorszych”. Do roku
1998 większość astronomów i astrofizyków traktowało wzór Titiusa jako
elegancki przepis, łatwy do zapamiętania wzór na promienie 7 planet (może
ośmiu?). Jednak od roku 1998 obraz Układu Słonecznego dla r > 10 AU uległ
dramatycznej zmianie. Dwa statki kosmiczne Pioneer 10 i Pioneer 11 wysłane
w głąb kosmosu w r. 1972 i 1973 stwierdziły istnienie nowej, nieznanej do tej
pory siły działającej na odległościach r > 10 AU. Jedna z hipotez objaśniająca
tę siłę, wiąże się z nowym rodzajem materii, niewidzialnej dla naszych oczu,
która modyfikuje istniejące wzory opisujące strukturę Wszechświata.
Analiza wzoru Titiusa z punktu widzenia możliwości ludzkiego umysłu
prowadzi do pytania o źródła poznania przez człowieka otaczającej rzeczywi236
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stości. J. D. Titius nie mógł wyprowadzić swojego wzoru z dostępnej w owych
czasach wiedzy na temat grawitacji. J. D. Titius nie wiedział o istnieniu Uranu,
Neptuna i Plutona. Nie wiedział również o istnieniu pasa asteroid dla n = 3.
Wielu współczesnych astrofizyków – teoretyków dałoby wiele za możliwość
wyprowadzenia wzoru Titiusa na podstawie istniejącej teorii grawitacji.
Na odbywającej się we wrześniu 2004 r. w Paryżu konferencji Cosmic Vision
postanowiono podjąć pracę nad specjalną misją kosmiczną, która ma zbadać
te nową tajemniczą siłę, która zmienia trajektorię statków kosmicznych
i wywołuje zmiany w orbitach bardzo odległych planet, jak na to wskazuje
wzór Titiusa (Physics World, September 2004, p. 21)
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J. J. Balmer, W. Haas, N. Bohr

W roku 1885 w Bazylei nauczyciel fizyki gimnazjum żeńskiego, J.J. Balmer
opublikował dwie notatki w czasopiśmie Towarzystwa Naukowego Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel: „Notiz über die Spectrallinien des Wasserstoffs”, p. 548 oraz „Zweite Notiz über die Spectrallinien
des Wasserstoffs”, p. 750. W obu pracach Johann Balmer podał wzór opisujący
długości fal odpowiadającym „prążkom” w widmie wodoru:

  


m=3,4,5,6
  

(20)

λ0 = stała
„Notatka o liniach spektralnych wodoru” Zapiski Towarzystwa Przyrodniczego, Bazylea, 1885 (Ze zbiorów prof. R Wagnera, Uniwersytet w Bazylei)
We współczesnych podręcznikach fizyki wzór (5.1) jest podany jako przykład zastosowania teorii N. Bohra do opisu budowy atomu. Jednak to nie N.
Bohr jako pierwszy podał wzór (2.1). W roku 1912 młody duński fizyk Hans
Marius Hansen zapytał N. Bohra, jak wyjaśnić kolorowe linie widmowe atomu
wodoru za pomocą fizyki atomu. Bohr, nie wdając się w szczegółową dyskusję, stwierdził: linie widmowe są zbyt skomplikowane, aby dało się je opisać
za pomocą wzorów z fizyki.
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Rys 8. Fundamentalna praca JJ. Balmera

W roku 1910 fizyk holenderski Haas zauważył, że cztery znane wówczas
stałe: stała Plancka ħ, ładunek elektronu e, promień atomu a i masa elektronu
me są powiązane za pomocą wzoru:

    


(21)

Wzór ten, napisany w równoważnej postaci:



  

(22)
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jest wzorem na promień atomu „promień Bohra”, podanym, bez odwoływania
się do pracy Haasa, przez N. Bohra w roku 1913. Stąd w podręcznikach fizyki
mówi się o modelu atomu Bohra i promieniu Bohra. Naturalnie wzór (2.3)
można sprawdzić, porównując obliczone na jego podstawie długości fal odpowiadającym „prążkom” w widmie wodoru ze wzorem Balmera (5.1).
Z punktu widzenia fizyki XIX-wiecznej odkrycie przez Balmera wzoru
(5.1) graniczy z cudem. J. Balmer nie miał żadnej wskazówki teoretycznej,
która mogłaby go doprowadzić do wzoru na długość fal λ. Podobnie jak
w przypadku J. D. Titiusa stwierdzamy zadziwiającą własność umysłu ludzkiego, świadomości, która na krótki moment jest w stanie ujrzeć obraz rzeczywistości, inny, nowy, nieprzewidywalny.
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Oficjalni „ojcowie” szczególnej teorii
wzgldnoci (A. Einstein) i „teorii kwantów”

(N. Bohr) wykazywali jedną wspólną cechę. Nie lubili wspominać fizyków,
których wyniki, delikatnie mówiąc, wykorzystali w swoich pracach. A.Einstein
nigdy nie cytował H. Poincarè, który był niekwestionowanym współtwórcą
szczególnej teorii względności. N. Bohr, wielokrotnie pytany o wyniki Haasa,
twierdził, że nic o nich nie wiedział. Wydaje się to dziwne, bo wiedział o nich.
A Sommerfeld, którego wszyscy uznawali za wyrocznię w sprawach „starej”
teorii kwantów. „Nowa teoria” kwantów, którą wiążemy z nazwiskami L. de
Broglie’a, E. Schödingera, W. Pauliego i D. Bohma, z jednej strony podbudowuje nasz codzienny ogląd rzeczywistości: nie wszystko jest przewidywalne,
przypadek odgrywa bardzo istotną rolę, z drugiej strony burzy nasz zdroworozsądkowy obraz świata.
Matematyczne wzory, opisujące ruch falowy, stanowią teoretyczną podstawę współczesnej mechaniki kwantowej. Najbardziej adekwatny opis zjawisk
kwantowych otrzymujemy za pomocą „mechaniki falowej”. Lecz co jest tą falą
w przypadku elektronów? Tak naprawdę w przypadku mechaniki falowej
nie bardzo wiemy, co faluje w elektronie… i proszę mnie o to nie pytać! To,
co naprawdę mamy w ręku, to matematyczna recepta opisująca rozchodzenie
się fal oraz reguła: prawdopodobieństwo ujrzenia elektronu w wybranym przez
nas miejscu jest związane z natężeniem fali w tym miejscu.
Uważam, że to stwierdzenie powinien zapamiętać każdy, kto chce dotknąć
subtelnego, najbardziej wrażliwego miejsca mechaniki kwantowej. Gdy staramy się zbudować najwydajniejsze „działo elektronowe”, nasz aparat matematyczny to nic innego niż klasyczne (w sensie nie kwantowa!) teoria ruchu
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falowego. Ani w ruchu elektronów, ani w ich oddziaływaniu z przegrodą, nie
mamy żadnej wskazówki co do tego, jakie podstawowe równanie opisuje ich
trajektorie. Tylko dzięki akceptacji wziętej z zewnątrz reguły o związku prawdopodobnego znalezienia miejsca uderzenia elektronu i natężenia fali indeterminizm wciska się do mikroświata. Sama matematyka, której używa teoria
kwantów, to dobrze zbadana, deterministyczna teoria fal klasycznych.
Jak do tej pory w naszych rozważaniach zdecydowaliśmy się jedynie
na zastąpienie pojedynczego elektronu przez falę. Nic nie mówiliśmy o ekranie
– poza jednym, że może on rejestrować elektrony. Przypuśćmy, że chcemy
wiedzieć, jak ekran może zarejestrować pojedynczy elektron? Jeżeli chcemy
to zbadać dokładnie, to przede wszystkim musimy pamiętać, że ekran składa
się z atomów, a atomy z jąder i elektronów, których ruchy opisuje mechanika
falowa. A więc, aby zrozumieć mechanikę falową, musimy korzystać z mechaniki falowej, która opisuje materiał, z którego wykonano ekran, a w końcu
nasze oko, w którym najistotniejszym zjawiskiem jest fotoefekt na siatkówce.
Fotoefekt zaś jest typowym zjawiskiem „falowo-mechanicznym”.
Aby przerwać ten niekończący się ciąg układów kwantowych, fizycy
umownie dzielą cały świat na „wybrany system”, który zachowuje się „kwantowo” i całą resztę, która podlega prawom fizyki klasycznej. Jednak zwróćmy
uwagę, że ten podział wprowadza istotną dowolność w kwantowym opisie rzeczywistości. W tym sensie mechanice kwantowej daleko jeszcze do idealnej
sytuacji, jaką mamy w fizyce klasycznej.
Niels Bohr położył duże zasługi w rozwoju „praktycznej” teorii kwantowej,
tzn. takiej, która doskonale opisuje zachowanie się układów mikroskopowych.
Gdy w 1925 roku zakończył się proces budowy „praktycznej” mechaniki, Niels
Bohr sformułował zadowalający „przepis” na stosowanie mechaniki kwantowej do wszystkich praktycznych zadań. Z pragmatycznego punktu widzenia
osiągnął bardzo wiele i powinien na tym poprzestać. Ale Bohr poszedł dalej
niż nakazywał pragmatyzm – zbudował cały system filozoficzny, który miał
uzasadniać pragmatyzm. Zamiast z pokorą przyznać, że wprowadzenie arbitralnego podziału na „system” i obserwatora niszczy zaufanie do podstaw
mechaniki kwantowej – uświęcił ten podział. Uczynił to, wprowadzając
„zasadę komplementarności”. Co więcej, uznał, że ta zasada obowiązuje nie
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tylko w fizyce kwantowej, ale rządzi ona całą wiedzą ludzką. Zasługi N. Bohra
w „praktycznej” mechanice kwantowej spowodowały, ze „zasada komplementarności” weszła do podręczników jako uświęcona prawda. Większość fizyków
albo nie traktuje tej zasady poważnie, albo nie wierzy w jej działanie – stąd
w podręcznikach mechaniki kwantowej zwykle poświęca się jej parę linijek
druku.
Przypuśćmy, że akceptujemy stwierdzenia Bohra, że obiekty „małe” (atomowe) i obiekty „duże” (na przykład ludzie) maja być opisywane odpowiednio
jako kwantowe oraz klasyczne. Jak zatem znaleźć granicę wielkości obiektu,
przy której przekroczeniu poddaje się on opisowi kwantowemu?
Można sobie wyobrazić alternatywne rozwiązanie. Zamiast dzielić świat
na część „kwantową” i „klasyczną” lepiej podzielić go na materię i świadomy
umysł. Zatem na końcu szeregu: ekran telewizora, poprzez scyntylator, który
go pokrywa, następnie siatkówkę oka -jest świadomość. Świadomość jest niematerialna – a zatem inna od wszystkiego, co do tej pory opisywała mechanika
kwantowa. Świadomość – sędzia, który rozstrzyga, co jest kwantowe, a co klasyczne, gdzie leży granica między przewidywalnym a nieprzewidywalnym.
Najlepiej ujął to fizyk amerykański J. A. Wheeler: istnienie świata materialnego zależy od partycypacji świadomości. Do niedawna sformułowanie J. A.
Wheelera pozostawało jedynie wyzwaniem dla fizyków. Wyzwanie to podjął
i wskazał na możliwą syntezę świadomości i materialnego świata jeden z najwybitniejszych żyjących fizyków teoretyków i matematyków Roger Penrose.
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Struktura materii

W holu CERNu umieszczono współczesną Tablicę Mendelejewa. Ma tylko
cztery kolumny i cztery wiersze. Nie zawiera nazw pierwiastków, tylko dziwnie
swojsko brzmiące nazwy: powabny, górny, dolny. W fizyce elementarnych
składników materii też obowiązuje zasada: „dziel i rządź”. W CERN dzielimy
materię na coraz mniejsze części: leptony (trzy), kwarki (trzy) i patrzymy, kto
nimi rządzi. I tak elektronami rządzą fotony, kwarkami rządzą gluony i fotony,
leptonami rządzą fotony i trzy nowe cząstki W+ – i Z. Pod rządami glonów
i fotonów rodzą się nukleony. Fotony utrzymują w ryzach atomy (nukleony
leptony) i cząsteczki. Wszystko to dzieje się na głębokości 10-15 do 10-9 m.
Przy tak wielkiej liczbie „elementarnych składników materii muszą istnieć jakieś fundamentalne wielkości stałe, których naruszenie prowadziłoby do załamania się struktury Wszechświata. Takie stałe zostały odkryte.
Wymieńmy je:
α = stała struktury subtelnej=1/137.
β = stosunek masy elektronu do masy protonu=1/1836,
γ = stosunek masy mezonu π do masy nukleonu = 0.16.
Podstawowe własności atomów, cząsteczek i ciał stałych zależą jedynie
od dwóch stałych β i α. Na przykład gęstość ciał stałych może być wyrażona
za pomocą wzoru ρ
ρ = A α3 me3 m 3= 1.5 g cm-3
(23)
gdzie A jest liczbą masową pierwiastka, z którego zbudowane jest ciało stałe.
Z kolei moduł sprężystości ciał stałych, B zależy również tylko od stałych α i β
B= α5 me4/(1+β) = 1012 erg cm-3
(24)
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Za pomocą stałej α można obliczyć temperaturę, przy której zestalają się
białka TB
TB= 10-3α2me= 370 K
(25)
Zmiana o kilka procent wartości stałej α zburzyłaby stabilność jąder atomowych.
Na razie wystarczy… Nie będziemy sięgać do gwiazd, w których nukleonami i leptonami, oprócz fotonów, rządzą grawitony.
Atomy mają bardzo dziwną budowę. Tak naprawdę zieją pustką. Przypatrzmy się atomowi wodoru. Składa się on z protonu o średnicy 10-15m.
W odległości 10-10 m wokół protonu krąży jeden z leptonów – elektron.
Co w tym niezwykłego? Ano to, że średnica atomu jest 105 razy większa
od średnicy protonu. A co jest w środku? Nic. Jakie to ma znaczenie? Proszę
bardzo. Ta sama treść znajduje się na początku części I – czy tak ma być?
Zjawisko świadomości według Penrosa i Hameroffa angażuje strukturę
próżni kwantowej poprzez mikrotubule. Mikrotubule są wrażliwe na zmiany
zachodzące w próżni kwantowej
Uwagę zwraca długość fali elektromagnetycznej odpowiadającej biofotonom emitowanym przez mózg; jest ona rzędu średnicy Ziemi! Ziemia
to wielki magnes, którego bieguny pokrywają się (prawie) z biegunami geograficznymi. Natężenie i przebieg pola magnetycznego Ziemi wyznacza wirujące
jądro Ziemi. Na pewno pole magnetyczne Ziemi ma wpływ na tak delikatną
strukturę, jaką jest mózg, który ze względu na emisję fal elektromagnetycznych jest dipolem elektrycznym – anteną nadawczą i odbiorczą bardzo długich
fal e-m. Tak się składa, że Ziemia i mózg emitują fale o tej samej długości rzędu
104 kilometra. Bardzo ciekawe będzie zachowanie się człowieka (długotrwałe)
na Marsie, który jest nieco mniejszy od Ziemi, ale prawie nie ma pola magnetycznego. Możemy spodziewać się kłopotów, na przykład z szybkością reakcji
na zmieniające się warunki otoczenia.
Upłynęło zaledwie 15 lat od ukazania się pracy Johanna Balmera (1885).
W grudniu 1900 na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Przyrodników
Max Planck wygłosił piękny referat, w którym przedstawił swoje wyniki analizy widma promieniowania ciała doskonale czarnego. W roku 1913 ukazała
się monografia M. Plancka: Wärmestrahlung (Promieniowanie cieplne). Idee
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zawarte w monografii M. Plancka odegrały taką samą rolę jak teoria pola
elektromagnetycznego przedstawiona przez C. Maxwella: Electricity and
Magnetism. Monografia M. Plancka głównie dotyczy uzasadnienia jego fundamentalnej idei: w każdym procesie fizycznym energia występuje w postaci
kwantów. Na przykład dla fali elektromagnetycznej o długości λ, kwant energii
ma wartość Eλ
Eλ=ħc/λ
(26)
We wzorze (2.7) c jest prędkością światła w próżni, a ħ jest uniwersalną
stałą Plancka:

   
erg∙sec



(27)
Dokładna wartość, którą podają współczesne tabele stałych fizycznych:
ħ = 1.054 10-34 Js
W tabeli 3 podajmy wartości kwantów energii dla fl EEG, cieplnego promieniowania ciała ludzkiego ~ 37 º C = 300 K oraz dla światła widzialnego λ
= 600 nm.

TABELA 3

EEG

246

Typ fali emitowanej
z mózgu

λ
[nm]

Eλ
[eV]

Równoważna temp.
[K]

β

~ 1016

~ 10-15

10-10

α

4∙1016

~ 10-15

10-11

θ

6∙1016

δ

8∙1016

3∙10-15

10-11

Promieniowanie cieplne
ciała człowieka

5∙104

2∙10-2

300

Światło widzialne

600

2.0

2∙104

Biofotony

800

1.54

1.7∙104

2∙10-15

10-11
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W przypadku światła, kwant światła ma specjalną nazwę: foton. Jak wykazano w ciągu ostatnich lat żywe układy biologiczne są sterowane przez oddziaływanie koherentnego pola elektromagnetycznego (biofotony) z materią.
Istnieje sprzężenie zwrotne między biofotonami i materią: biofotony sterują
materią, natomiast materia stanowi warunki brzegowe dla pola biofotonów.
Najprawdopodobniej w organizmach żywych biofotony są emitowane przez
DNA. Średnia energia biofotonów jest rzędu 0.25 eV, a długość fali 800 nm.
Jak już zauważyliśmy przy analizie wyników pomiarów fizycznych możemy
posługiwać się jednostkami, które najlepiej nadają się do zobrazowania głównych cech zjawiska fizycznego, a przy tym są wygodne w użyciu. I tak jednostką energii w gospodarstwie domowym jest 1 kWh, natomiast w zjawiskach na poziomie atomowym taką wygodną jednostką jest 1 eV. W tabeli 2
podaje wzory wiążące różne układy jednostek.
Niezwykły układ jednostek wprowadził Max Planck w swojej monografii
„Teoria promieniowania cieplnego”. Max Planck zauważył pewną zadziwiającą
własność naszego Wszechświata (przynajmniej tej jego części, którą zbadaliśmy).
Trzy stałe uniwersalne:
stała Plancka
prędkość światła
stała grawitacji

ħ = 6.415 ∙ 10-27 g cm2/s
c = 3 ∙ 1010 cm/s
G = 6.685 ∙ 10-8 cm3/g sec2

można tak pogrupować, że otrzymamy uniwersalną długość, uniwersalny
czas oraz uniwersalną masę. Te wielkości, nazwane na cześć M. Plancka długością, masą i czasem Plancka, nie zależą od własności ciał materialnych,
są zatem niematerialne podobnie jak świadomość.
Wzory i liczbowe wartości jednostek Plancka podaje Tabela 4.
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TABELA 4
Jednostka Plancka

Wzór

Wartość

Długość Plancka [cm], Lp

hG
c3

4∙10-33

Masa Plancka [g], Mp

ch
G

5.37∙10-5

Czas Plancka [s], Tp

Gh
c3

1.33∙10-43

Te trzy jednostki Plancka opisują w całości nasz widzialny Wszechświat.
Co więcej, łączą w sobie trzy wielkie teorie fizyczne: grawitację (G), pole elektromagnetyczne (c) oraz mechanikę kwantową (h).
Świadomość jest we Wszechświecie, a zatem jakieś jej cechy, np. zasięg,
czas trwania, muszą dać wyrazić się za pomocą Lp, Mp i Tp.
Według współczesnej kosmologii Wszechświat istnieje od 1017 s = 1010
lat, a obecny jego promień jest rzędu 1027 cm. Jeżeli świadomość jest cechą
Wszechświata, to ma ona zasięg rzędu 1060 Lp, a jej wiek jest rzędu 1060 Tp.
Z kolei elementarna komórka świadomości ma objętość (Lp)3 = 10-100 cm3.
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Rys 9. Wszechświat w wieku 10-11s. Rozmiary rzeczywiste!! Na podstawie (M Kozłowski,
Dark Energy, Nova Science Publishers, USA 2010)

Jeżeli pokusimy się o zdefiniowanie takich pojęć jak elementarny czas
trwania procesów „świadomościowych”, to jest on zapewne rzędu czasu
Plancka Tp. Biorąc pod uwagę, że czas charakterystyczny dla procesów
wewnątrzatomowych jest rzędu 10-17 s = 1026 Tp. Taka skala czasowa tłumaczy,
dlaczego poczucie piękna, zachwyt nad kwiatem, wschodem słońca w górach
jest „natychmiastowy”, nie wymaga od nas długiego procesu „deliberacji”.
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Stąd nasz wniosek: procesy świadomości angażują całą strukturę Wszechświata i na pewno nie można ich objaśnić na poziomie atomów i cząsteczek
– są zbyt mało subtelne. A zatem nasza definicja świadomości:
Świadomość jest procesem w czasoprzestrzeni generowanym i podtrzymywanym na poziomie subkwantowym – tzn. w skali czasu 10-43 s i w skali
odległości rzędu 10-33 cm.
Jak wielka jest energia charakterystyczna dla komórek Plancka? Jedyną wskazówką jest tutaj masa Plancka, jej niezwykła wielkość (jak na warunki świata
subkwantowego) 10-5 g w porównaniu do masy atomu ~ 10-24 g nie daje spokoju astrofizykom i kosmologom, ale nam pozwala ocenić energię kwantu
świadomości na około 1028 eV. Stąd wniosek, że żadne dające się pomyśleć
obecnie procesy fizyczne nie są w stanie zakłócić świadomości, która jest zakodowania w strukturze komórki Plancka o objętości 10-100 cm3. Na odległościach rzędu 10-33 cm nie ma różnych oddziaływań: jądrowego (nie ma jąder
atomowych), elektromagnetycznego (a więc nie ma chemii) i grawitacyjnego
(nie ma gwiazd). Istnieje Jedność, o której fizyka nie może nam powiedzieć.
Dla naszych dalszych rozważań, tak to w fizyce zwykle się robi, zastanówmy się nad polowymi własnościami świadomości. W fizyce wyróżniamy
pole elektromagnetyczne, pole sił jądrowych i pole grawitacyjne. Wszystkie
te pola charakteryzują się, jak już mówiliśmy, odpowiednimi czasami, 10-17 s,
10-23 s, 10-43 s. Jak wykazaliśmy w naszych pracach dla czasów krótszych od 10-43
s, a więc w skali Plancka, czas nie płynie, nie ma przeszłości ani przyszłości.
Jeżeli odniesiemy świadomość do komórki Plancka, to świadomość Wszechświata jest wieczna. Począwszy od 10-43 s istnieje grawitacja, która przynosi
ze sobą strzałkę czasu, czas „płynie” w jedną stronę. Nie ma możliwości cofnięcia czasu. Można jednak dzięki współczesnym zdobyczom techniki sięgnąć
w głąb historii Wszechświata. W tej chwili wiemy jak wyglądał Wszechświat,
gdy miał 3·1012 s – z grubsza mówiąc, wyglądał podobnie jak dzisiaj. Te same
prawa fizyki rządziły wtedy i rządzą dzisiaj. W niedalekiej przyszłości, może
w skali kilku następnych pokoleń uda się zobaczyć Wszechświat, gdy był
w wieku ułamka sekundy. A co ze Wszechświatem, gdy miał 10-43 s?
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Współczesny Wszechświat jest wypełniony świadomością taka samą
od 10-43 s. Ludzie są świadomi własnego ja, które jest częścią świadomości
Wszechświata. A zatem nosimy w sobie, każdy z nas, obraz Wszechświata,
który narodził się 1017 sekund temu. Z komórki Plancka wynieśliśmy nasze
człowieczeństwo, a więc miłość, nadzieję i wiarę. Jest więc tak, że piękno,
miłość, nadzieja są takimi samymi własnościami Wszechświata jak masa,
ładunek, gęstość.
Tradycja, że świat mentalny, świadomość ma strukturę nieciągłą, po raz
pierwszy pojawia się w pracach Leibnitza, który utrzymuje, że Wszechświat
składa się z nieskończonej liczby elementarnych komórek – monad, z których
każda posiada jakąś psychiczną własność. Cóż prostszego jak utożsamić XVIIwieczne monady z komórkami Plancka. Można je nawet policzyć w obecnym
Wszechświecie. Objętość obecnego Wszechświata jest rzędu 1080 cm3, a objętość komórki Plancka 10-100 cm3. Stąd liczba monad we Wszechświecie jest
rzędu 10180. Ponieważ we Wszechświecie jest około 1080 nukleonów, stąd masa
monady jest rzędu 10-100 masy nukleonu, a więc biorąc pod uwagę, że górna
granica masy fotonu jest 10-45 g, masa monady jest dokładnie równa zero.
Podobnie jak foton o masie zero jest kwantem światła, tak monada – „kwant
świadomości” ma masę zero.
Odwołując się do idei Leibnitza, doszliśmy do wniosku, że pole świadomości wypełnia Wszechświat na poziomie struktur (komórek) Plancka, a więc
w skali 10-35 m. Dla fizyka odpowiada to próżni (void) kwantowej.
Czym jest próżnia kwantowa? Dla Arystotelesa próżnia jest synonimem
plenum, a dla Maxwella eterem. A. Einstein w pracach dotyczących szczególnej
teorii względności odrzucał samo pojęcie eteru (1905), aby w pracach dotyczących ogólnej teorii względności przywrócił eter do życia.
Roger Penrose sformułował hipotezę sieci spinowej, w której opisał
strukturę próżni kwantowej – czasoprzestrzeni w skali Plancka. Według R.
Penrose’a sieć spinowa kreuje dynamiczne komórki Plancka, które składają się
na pole świadomości. A więc qualia są umiejscowione na poziomie subkwantowym – na poziomie komórek Plancka wypełnionych monadami. To samo
(według R. Penrose’a) dotyczy matematyki i wartości estetycznych.
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Jeżeli pole świadomości działa na poziomie Plancka, to w jaki sposób
oddziałuje na żywe organizmy? Jak nasz mózg oddziałuje z polem świadomości? R. Penrose i S. Hameroff sądzą, że to oddziaływanie można opisać
za pomocą mechaniki kwantowej. W skali kwantowej istotną rolę odgrywa
superpozycja stanów – mówiliśmy o tym przy doświadczeniu z dwiema szczelinami. Elektron może jednocześnie przechodzić przez obie szczeliny w przegrodzie. W świecie makroskopowym w naszym codziennym życiu taka możliwość nie istnieje i każdy obiekt zajmuje w danej chwili jeden wybrany punkt
w czasoprzestrzeni. W mechanice kwantowej przejście od superpozycji stanów
do jednego wybranego stanu nazywa się „redukcją stanu kwantowego”.
Niezwykłość przewidywań mechaniki kwantowej (w jej ortodoksyjnej
interpretacji Bohra i jego naśladowców) najlepiej prześledzić na przykładzie
„kota Schrödingera”. Wyobraźmy sobie kotka umieszczonego w pudełku,
w którym znajduje się trucizna uwalniana za pomocą jakiegoś pomysłowego
kwantowego urządzenia, na przykład fotonu, który przechodzi przez półprzezroczyste zwierciadło. A więc kotek jest w stanie kwantowym, zawierającym
superpozycje dwóch stanów: kotek żywy i kotek martwy. Z kolei foton oddziałujący z półprzezroczystym lustrem jest w superpozycji dwóch stanów: przedostał się przez lusterko i został zatrzymany przez lusterko. Zgodnie z ortodoksyjną interpretacją kopenhaską, zanim fizyk otworzy pudełko, kotek jest
w superpozycji dwóch stanów: kotek jest żywy i martwy – jednocześnie!
W interpretacji kopenhaskiej świadomy obserwator w momencie otwarcia
pudełka niszczy jeden ze stanów kota: po otwarciu kot jest albo żywy, albo
martwy. Ta interpretacja nie zadowalała Schrödingera – przede wszystkim
z powodu nierozstrzygnięcia przez nią opisu „żywego – martwego kota”
w zamkniętym pudełku.
Roger Penrose i Stuart Hameroff zaproponowali następujące rozwiązanie sytuacji żywego – martwego kotka. Wprowadzili oni pojęcie „obiektywnej redukcji” OR funkcji falowej systemu żywy + martwy kot. Sądzą oni,
że na poziomie komórek Plancka występuje zjawisko dekoherencji, redukcji
funkcji falowej dla układów makroskopowych – dużych w porównaniu z układami atomowymi. Według R. Penrose’a jest to obiektywna własność czasoprzestrzeni na poziomie komórek Plancka.
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Do każdego procesu kwantowego można przypisać charakterystyczny czas,
nazywany w zależności od sytuacji czasem relaksacji albo w przypadku stanów
superponowanych – czasem nieokreśloności:






(28)
We wzorze (2.8) E jest grawitacyjną energią wewnętrzną superponowanej
masy (na przykład masa kota), T jest czasem, po którym następuje dekoherencja: kotek jest albo żywy, albo martwy. W tabeli 4. podaliśmy czasy T dla
wybranych układów.

Tabela 4*
Masa

Czas T
107 lat

Proton
-5

godziny

-4

0.05 s

-3

promień 10 cm

10-3 s

m = 1 kg
a = 10 cm

10-37 s

promień 10 cm
Kropla H2O
Kotek Schrödingera

promień 10 cm

* S. R. Hammeroff, R. Penrose In Toward a Scence of Consciousness, The First Tucson
discussion and Debates, S. R. Hammeroff, A. Kaszniak and A. C. Scott (Eds.) MIT Press,
Cambridge MA p. 507

Superpozycja a następnie dekoherencja stanu kwantowego, w tym stanu
przypisanego na przykład rozpoznawaniu osób, odgrywa ważną rolę w projektowaniu kwantowych komputerów. Klasyczny komputer korzysta z binarnych
bitów 0, 1. Natomiast kwantowy komputer będzie korzystał z superpozycji
bitów 0 i 1. Taka superpozycja została nazwana qubit.
Z mechaniki kwantowej wiemy, że dwie lub więcej cząstek elementarnych,
na przykład fotonów, które zostały jednocześnie wyemitowane z jednego źródła
światła znajdują się w „stanie splecionym” (entangled) – niezależnie, w jakiej
odległości wzajemnej znajdują się. Qubity również mogą znajdować się w sta-
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nach splecionych tak, że kwantowy komputer będzie działał jak prawie nieskończony układ komputerów klasycznych, realizujących programy binarne.
Realizacja programu zadanego kwantowemu komputerowi kończy się
w momencie, gdy kwantowa superpozycja („obliczanie”) zostaje zredukowana
do klasycznego stanu binarnego.
R. Penrose i S. R. Hameroff stosują scenariusz qubits → bit do pracy mózgu.
W tym przypadku T musi być rzędu czasu charakterystycznego dla znanych
procesów neuropsychologicznych, na przykład 10-1 s dla fali α EEG. Ze wzoru
(7.1), znając T, możemy ocenić masę m. Według Penrose’a jest ona rzędu
nanogramów (1ng = 10-9 g).
Według Penrose’a i Hameroffa nośnikami pola świadomości w mózgu
ludzkim są cząsteczki tubuliny – proteiny, która wchodzi w skład mikrotubul.
Cząsteczki tubuliny działają jako qubity z czasem przełączenia rzędu nanosekund.
Zilustrujmy mechanizm Penrose’a – Hameroffa na przykładzie rozpoznania twarzy kobiety. Wyobraźmy sobie, że pojawia się przed nami twarz
kobiety. Czy jest to Ania, Kasia czy Megi. W ciągu niespełna 25 ms rozpoczyna
się w nanotubulach kwantowy proces obliczeniowy dotyczący stanu: Kasia +
Ania +Megi w postaci qubitu – superpozycji stanów nanotubul znajdujących
się w neuronach. W momencie przekroczenia progu obiektywnej redukcji
superpozycja stanów protein w nanotubulach redukuje się do jednego stanu –
to jest Megi – no właśnie Ona!
Są pewne rzeczy, których maszyny nie są w stanie wykonać, a zatem jeżeli
my, ludzie, potrafimy choćby jedną z tych rzeczy wykonać, to nie jesteśmy
jedynie maszynami – musimy być wyposażeni w dodatkowa własność – świadomość.
Pierwsza część powyższego stwierdzenia jest na pewno słuszna. Można
wymienić kilka funkcji, których maszyna Turinga nie jest w stanie wykonać.
Na przykład, gdy poddamy maszynę Turinga testowi Turinga, wówczas
na pewne pytania daje ona odpowiedzi nieprawidłowe, ale wcale nie odpowiada, chociaż nie ograniczamy jej czasu poszukiwania odpowiedzi.
Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy twierdzenia Gödela. Najkrócej, twierdzenie Gödela można sformułować następująco:
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W każdym systemie logicznym można sformułować twierdzenie, którego
prawdziwości ani nieprawdziwości nie możemy dowieść w ramach tego
systemu.
Twierdzenie Gödela nazywane jest czasami Twierdzeniem o Niekompletności,
ponieważ stwierdza ono niekompletność złożonych systemów aksjomatycznych.
Czy ludzka świadomość może przekroczyć ograniczenia nałożone przez
twierdzenia Gödela? Część logików, w tym sam A. Turing, dają zdecydowaną
odpowiedź: nie!
Natomiast pozytywną odpowiedź formułuje R. Penrose, który twierdzi,
że matematyczne rozumienie jest czymś innym niż jedynie obliczaniem.
Według Penrose’a prawdziwe rozumienie wymaga włączenia świadomości.
Zatem przynajmniej jeden aspekt rozumienia wykracza poza obliczalność,
a więc sama świadomość musi wykraczać poza materię.
R. Penrose uważa, że w fizyce mamy do czynienia z dwoma poziomami
rozumienia otaczającej rzeczywistości: (i) poziom klasyczny, na którym opisujemy obiekty w wielkiej skali, (ii) poziom kwantowy, na którym opisujemy
obiekty „małe” za pomocą równania Schrödingera. Oba te poziomy wykazują ścisły determinizm i są w pełni obliczalne. Problemy pojawiają się, gdy
chcemy przejść z jednego poziomu opisu do drugiego poziomu. Na poziomie
kwantowym, jak widzieliśmy, występuje zjawisko superpozycji stanów – dwie
z pozoru wykluczające się możliwości mogą realizować się jednocześnie.
Na poziomie klasycznym realizuje się tylko jedna możliwość. W momencie
obserwacji (klasyczny poziom) następuje redukcja stanu – stan kwantowy
przechodzi do jednego ze stanów superponowanych (redukcja funkcji falowej).
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Pikna matematyka

    
Ten piękny wzór napisał po raz pierwszy w 1748 roku Leonhard Euler
z Uniwersytetu w Bazylei. Z tego samego miasta, w którym J. Balmer w r. 1885
otrzymał swój słynny wzór opisujący długości fal pasków w widmie wodoru.
Przypatrzmy się wzorowi (3.10) uważniej. 1 oraz π – to znamy ze szkoły, i =
  , a co oznacza e?
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Odpowiedź jest prosta: logarytm naturalny z e równa się 1. Wartość liczbowa e = 2.713… Możemy teraz wzór (3.10) zapisać w postaci szkolnej – rozwiniętej



 

 

(38)
Trochę dziwny zapis, ale jak go sprawdzić? To właśnie zrobił Euler w swojej
książce Introductio In Analysin Infinitorum, Bazylea 1748.
Prześledźmy jego tok rozumowania.
L. Euler zauważył, że równanie



 

(39)

z wartościami funkcji i pochodnej w chwili t = 0:

§ G\ ·
¨ ¸
© GW ¹ W

y (t=0) = 2




ma rozwiązania, które można zapisać w dwojaki sposób:

y ( x) = 2 cos( x)
y ( x) = e x

−1

+ e−x

−1

(40)
A zatem, jeżeli lewe strony są równe w obu wzorach, to dotyczy to również
prawych stron:

2 cos( x) = e ix + e −ix
Stąd

cos( x ) =

e ix + e − ix
2

(41)

(42)

Ze wzoru „szkolnego”

cos 2 ( x) + sin 2 ( x ) = 1

(43)

otrzymujemy
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sin( x) =

e ix − e − ix
2i

(44)

Ze wzorów (11.6) i (11.8) wyprowadzamy za Eulerem

e ix − e − ix
sin( x) =
2i
a więc

(45)

          
     

(46)
Jeżeli ktoś chciałby „skleić” mechanikę kwantową i mechanikę klasyczną
i przyjąć, to ze wzoru (3.20) otrzyma piękny wynik:
1+1=0
(47)
Przy wielu okazjach wspominaliśmy, ze fizyka i matematyka są piękne.
Porównajmy wzór



oraz

  

  

(48)

     

(49)

Który jest piękniejszy?
Za sprawą   wiąże się wiele zagadek. Jedna wiąże się z naszym rodakiem, Józefem Marią Hoëné-Wrońskim (1776-1853). W przypływie niezrozumiałej dzisiaj intuicji, Wroński w swoich notatkach napisał wzór:

 






   








 

(50)
Jak Wroński wpadł na ten wzór? Nie wiemy. Dzisiaj możemy go wyprowadzić, znając całą maszynerię liczb zespolonych, ale w czasach, gdy żył Józef
Maria Hoëné -Wroński? Możemy mu tylko zazdrościć.
Aby zakończyć dziwne opowieści związane z liczbą i przytoczę wynik, jaki
opublikował w roku 1806 ksiądz Adrian-Quentin Buée (1748-1826) w szacowanym czasopiśmie – Philosophical Transactions of the Royal Society, Londyn.
Ksiądz Buée bez żadnego uzasadnienia napisał:
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– jeżeli t reprezentuje czas przyszły (przyszłość), a – t przeszłość, to dzisiaj
składa się z



     



(51)

Mogę to skomentować tylko tak: kto wie?

1+2 + 3+4+ 5+…….∞= 




Około roku 1735 Leonhard Euler podał dowód słuszności wzoru
∞= 

1+2+3+4+5+….+=




(52)

Dowód jest elementarny, więc go przytaczamy. Euler swój dowód rozpoczyna tak. Rozpatrzmy wzór:

          


 

(53)

Następnie różniczkujemy obie strony równości

          


   

(54)

We wzorze (54) podstawiamy x=-1 i otrzymujemy

         




(55)

W dalszym ciągu dowodu, L. Euler rozważa funkcję

                   

(56)



Mnoży ją przez    
I otrzymuje

                     

(57)
Następnie odejmuje od równania (56) równanie (57) mnożone przez 2
259

CZĘŚĆ IV. FIZYKA ŚWIATŁA

                          (58)
W równaniu (58) kładzie s=-1 i otrzymuje

                  

(59)
Ale przecież wie, ile wynosi prawa strona równania (59), ¼, a więc

          




(60)
Z pozoru obliczenia Eulera wydają się co najmniej dziwne! Można je jednak
przeprowadzić ściśle. Suma

            
staje się, dla

(61)

   

(62)
analityczną funkcją Riemanna, która spełnia zależność udowodnioną przez
Riemanna

    


Rys.10. Wykres funkcji Riemanna
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(63)
Doskonale zdajemy sobie sprawę z pozornej absurdalności tego wzoru.
Dodajemy niekończony ciąg liczb naturalnych i otrzymujemy ujemny ułamek,
horror!
Nasza świadomość nie może oswoić się z niezwykłymi własnościami nieskończoności. Fizycy i matematycy mają chociaż symbol na oznaczenie nieskończoności, mówią „to i to dąży do nieskończoności”, albo krócej piszą tak,.
W malutkim kroku do poznania nieskończoności może nam pomóc wykres
funkcji tangens [x}, rys. Na rysunku czarno na białym widzimy, że w okolicy
x= radiana, tangens [x] najpierw zbliża się do nieskończoności od strony liczb
dodatnich, a następnie po przekroczeniu radiana powraca od strony minus
nieskończoności do wartości skończonych, niesamowite, prawda?

Rys. 11. Nieskończoność stale wymyka się z naszej codziennej świadomości. Wiemy ,że
jest ale gdzie jej szukać? Jako realistyczni platonicy, wiemy, że jest ona tam, gdzie istnieją
i są odkrywane prawa fizyczne i qualia: prawda, dobro i piękno
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Fotony

1. H. LORENTZ i H. POINCARE
Szczególną teorię względności sformułowali H.Lorentz i H. Poincare. A. Einstein zebrał pomysły obu uczonych w swojej pracy: „O elektrodynamice ciał
będących w ruchu” i opublikował w 1905 r. Wspólcześni mu fizycy uważali go
za kompilatora pomysłów innych uczonych. Trzeba przyznać, że robił to perfekcyjnie! Osobiście nie lubię pracy o elektrodynamice ciał. Teraz przedstawię
moje rozważania oparte na pracach Lorentza i Poincare.
Elektron jest cząstką elementarną o ładunku e i masie m
m=9.1 10-31 kg
Energia kinetyczna elektronu o prędkości v jest opisywana za pomocą
wzoru I Newtona

 
Stąd

 

 


(1.1)

 


(1.2)
Po podzieleniu obu stron przez kwadrat prędkości światła c2 otrzymujemy

    




 

(1.3)
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Fig .1 a

v c ^2

0.02
0.015
0.01
0.005
0
0

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
Ek mc^2

Rys.1a

Na rys. 1a przedstawiam wykres funkcji (1.3). Oczywiście kwadrat prędkości elektronu jest liniową funkcją jego energii kinetycznej (w teorii I Newtona). Jednak dla dużych energii kinetycznych wzór Newtona zawodzi. Wzór
(13) nie zawsze zgadza się z doświadczeniem. Wykazał to m.in. H. Bertozzi
w 1964 r.

Fig.3a Bertozzi data

1

v c ^2

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2

4
6
Ek mc ^2

8

Rys.2a Zależność kwadratu prędkości elektronu od jego energii kinetycznej. Dane
zaczerpnąłem z pracy H. Bertozziego.
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Postaramy się zbadać tę sprawę. Najpierw zapiszemy wzór (1.1) w nowej
postaci:
Wzór (1.3) uzupełniamy z obu stron:



   



(1.4)
Wprowadzamy nową funkcję prędkości: γ (v), (H.Lorentz, 1904)

  




    


(1.4)
Teraz zapiszemy wzór (1.3) przy pomocy wzoru (1.4) jako:

         
 


    



 
 
    

 

(1.5)
Z definicji energii kinetycznej wynika, że jest ona zawsze dodatnia, więc
ze wzoru (1.5) wnioskujemy, że γ (v) jest zawsze dodatnia oraz γ (0)=1. W życiu
codziennym obserwujemy obiekty materialne poruszające się z prędkościami
v <<c. Dla tych obiektów γ (v) =1.
Podsumujmy nasze rozważania:
Wykazaliśmy, że dla obiektów (ciał materialnych o masie m≠0, poruszających się z prędkościami v <<c) energia kinetyczna spełnia wzór:

    

(1.6)
Przypominamy, że we wzorze (1.6) m jest masą elektronu=9.1 10-31 kg
Wzór (1.6) możemy traktować jako nową definicję energii kinetycznej dla
v <<c.
Ale uwaga, co będzie, gdy v→c, γ (v) →∞?
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Odpowiedź na to pytanie dał H. Poincaré w 1904 r., a po nim A. Einstein
w 1905 r. Otóż zgodnie z H. Poincaré wzór (1.6) ma głębokie znaczenie fizyczne
i jest słuszny dla dowolnej wartości γ (v), v<c. H. Poincaré w roku 1904 zdefiniował nowe pojęcie: energię wewnętrzną ciała o masie m Ew

  

(1.7)
Korzystając ze wzoru (1.7), wzór (1.6) możemy zapisać w postaci
(Poincaré, 1904):

    

(1.8)
Co oznacza funkcja prędkości?
H. Poincaré (1904) zauważył, że
        =całkowita energia ciała o masie m (1.9)
Każde ciało o masie m ma „ukrytą”, ale możliwą do wyzwolenia energię
wewnętrzną

  

(1.10)
Biorąc pod uwagę wzory (1.9) i (1.10), otrzymujemy nowe wyrażenie
na energię całkowitą ciała o masie m i prędkości v
Energia całkowita Et równa się

    

(1.11)
Wzór (1.11) jest podstawowym wzorem Szczególnej Teorii Wzgledności
(STW):
Energia wewnętrzna nie zależy od prędkości ciała. Jest zatem taka sama
we wszystkich układach odniesienia. Ostatnie stwierdzenie stanowi treść
zasady względności H. Poincare (1904)
Korzystając z analogii do wzoru (1.11), możemy zdefiniować pęd p ciała
o masie m i prędkości v

   

(1.12)
Wracamy teraz do doświadczenia W. Bertozziego. Najpierw wyznaczamy
ze wzoru (1.8) stosunek (v/c)2
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(1.13)

Fig .3 b , POINCARE FORMULA
1
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0
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8
Ek mc^2

10

Na rys. 3b przestawiliśmy porównanie wzoru (1.13) i wyników W. Bertozziego
Dynamika H. Poincare doskonale opisuje ruch ciała o masie m≠0 dla
dowolnych prędkości v≠c No dobrze, a co z ciałami o masie m=0. Najpierw
zapytajmy czy takie ciała istnieją. Odpowiedź brzmi: tak, mogą istnieć, ale
mają zupełnie nowe własności.

2. ODLEGŁOŚĆ W SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
Ze wzorów (1.11) i (1.12) obliczamy

oraz

 

  

(2.1)

 


     


(2.2)
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We wzorze (2.2) z odwagą możemy podstawić, m=0 i otrzymamy

  

(2.3)

oraz ze wzoru (2.1)
v=c, m=0
(2.4)
Cząstki spełniające warunki (2.3) i (2.4) nazywamy fotonami. Są to kwanty
światła. Kwanty materii to cząstki elementarne. A zatem jeżeli fotony mają
własności cząstek (a przecież światło jest falą!!!) to cząstki materii muszą również posiadać własności falowe!! Tę hipotezę sformułował w roku 1923 książę
(prawdziwy! z prawdziwym tytułem książęcym) Louis de Broglie. W roku
1925 Germer i Davidson po raz pierwszy zaobserwowali własności falowe
elektronów!
Ale ze wzoru wynika jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Rozważmy
 
cząstkę o masie m w dwóch różnych układach odniesienia         .
Układ „primowany” porusza się względem układu „niepromowanego” z prędkością V.

 
  












      



(2.5)

Wzór (2.5) powinniśmy zapisać tak

Et 2 r 2
E 't 2 r '2
2
2
−
p
=
(
mc
)
=
2
2 − p = (mc )
c
c

(2.6)
Ponieważ pęd jest wektorem. Teraz skoczymy do głębokiej wody: drugim
r
wektorem w układzie (x, t) jest wektor przemieszczenia x . Oba wektory mają
te same własności transformacyjne, więc możemy je wstawiać
zamiennie do wzoru (2.6)

Et 2 r 2 E ' t 2 r '2
−x = 2 −x
c2
c

(2.6)
Ale, aby wszystko się zgadzało, musi być spełniony warunek

Et 2
2
2 → ( ct )
c
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E 't 2
' 2
2 → ( ct )
c

(2.7)
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Po podstawieniu do wzoru (2.6) otrzymujemy

r
r
( ct ) 2 − x 2 = ( ct ' )2 − x '2

(2.8)
Wzór (2.8) to nic innego niż wzór H. Lorentza, określający „odległość
w szczególnej teorii względności” – słynny interwał czasoprzestrzenny

r
r
( ct ) 2 − x 2 = (ct ' )2 − x '2 = d

(2.9)
Interwał d nie zależy od układu odniesienia. Otóż okazuje się, że jedyną
' '
transformacją pomiędzy układami ( x , t ) → ( x, t ) , która zachowuje stałą
wartość interwału d jest słynna transformacja Lorentza.

x ' = γ ( x − Vt )
x
t ' = γ (t − 2 V )
c
1
γ =
V
1 − ( )2
c

(2.10)

3. KRÓTKA BIOGRAFIA c,
W starożytności wierzono, że oczy ludzkie wysyłają światło, które rozchodzi
się z nieskończoną prędkością. Pierwszą próbę zmierzenia prędkości światła
podjął Galileusz (1564-1642), ale spotkało go niepowodzenie. W roku 1676
duński astronom wyznaczył prędkość światła, obserwując księżyce Jowisza.
Dokładniejszą wartość prędkości światła wyznaczył James Bradley w roku
1728. W wieku XVIII status prędkości światła i prędkości dźwięku był taki
sam.
W roku 1850 Foucault stwierdził, że wartość prędkości światła w szkle jest
mniejsza od prędkości światła w próżni. Stąd od razu nasunął się wniosek,
że światło rozchodzi się w ośrodku, który nazwano eter. Prędkość światła stała
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się własnością eteru, podobnie jak prędkość dźwięku jest własnością gazu,
w którym rozchodzi się dźwięk.
−0.5
W roku 1855 Kirchoff stwierdził, że wyrażenie c= ( εμ )
wymiar prędkości. Przy tym ε i μ są odpowiednio przenikalnością elektryczną i magnetyczną próżni. Weber i Kohlraush zmierzyli c w 1855 r. i wykazali, że jest ona
rzędu prędkości światła w próżni. W roku 1865 J C Maxwell stwierdził (na podstawie własnej teorii pola elektromagnetycznego):
….światło jest elektromagnetycznym zaburzeniem (falą) poruszającym się
zgodnie z prawami elektrodynamiki.

(∂

2
t

2
− cEM
Δ ) (ϕ ) = 0 , φ= pole elektromagnetyczne

∂2
∂2
∂2
Δ= 2 + 2 + 2
∂x ∂y
∂z

(3.1)
W transformacji Lorentza pojawia się nowa stała cST. Na przykład w interwale czasoprzestrzennym ds2 mamy
2
ds 2 = −(cST
dt 2 ) + dx12 + dx22 + dx32

(3.2)
Interwał czasoprzestrzenny możemy zdefiniować zupełnie niezależnie
2
od teorii Maxwella. Stała cST jest zdefiniowana jako uniwersalna prędkość
maksymalna, która w szczególności nie spełnia galileuszowskiej zasady addytywności prędkości. Pamiętajmy jednak, że cEM zgadza się z cST tylko z taką
dokładnością, z jaką dokładnością foton ma masę zero. Stąd podstawowy
wniosek:
Możemy zachować słuszność teorii względności i wprowadzić nową teorię –
nową elektrodynamikę, modyfikując równania Maxwella. Taką nową elektrodynamikę sformułował fizyk rumuński Aleksandru Proca (1897-1955).
Równanie Proca wygląda tak
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w W  FC(0 ' 

PSK FC(0 ·
¸¸ M

¹


(3.3)

Prędkość

FC(0 z F(0 z FVW 
We wzorze mph jest masą fotonu, a ħ jest stałą Plancka.
Równanie Proca dla pola temperatury T(x,t) zostało sformułowane w roku
2006 w monografii Thermal processes using attosecond laser pulses (J. Marciak-Kozłowska, M.Kozłowski, Springer, USA, 2006):

w  FC

W

W równaniu (4)


(0

PSK FC(0 ·
'
¸¸ 7 U  W

¹


(3.4)

c`EM = α cEM

α=

e2
cEM h

=

1
137

α jest tzw. stałą struktury subtelnej dla pola elektromagnetycznego. Równanie (4) opisuje pole temperatury w ciele oświetlonym attosekundowym
(10-18s) impulsem laserowym
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Posłowie

Nasza rozmowa o nieskończoności dobiega końca. Myślę, że udało się nam
dokonać wyłomu w murach wzniesionych przez tradycyjną naukę. Domyślamy
się, iż za tymi murami rozpościera się przesłonięty mgłą, ledwie widoczny
krajobraz, którego horyzont oddala się w nieskończoność. W świetle teorii
kwantów wiele tajemnic uzyskało wyjaśnienie, nowa interpretacja nadała im
pewną spójność nie zatracając przy tym swej pierwotnej istoty. Współczesna
fizyka pozwala nam na sformułowanie następującej tezy: ludzki umysł sięga
o wiele dalej niż indywidualna świadomość, a im dalej dociera, tym bardziej
zbliża się do uniwersalnego podłoża tam, gdzie łączą się materia, życie i świadomość.
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