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66 Czego nie można

człowiek
tomasz miller

MOSEM?

WSZECHŚWIAT CYKLICZNY

WSZECHŚWIAT PĄCZKUJĄCY

To najprostszy model Wieloświata.
Gdyby nasz Wszechświat rozpoczął się
od Wielkiego Wybuchu i zakończył
Wielkim Kolapsem, można
by względnie łatwo połączyć ze sobą
szereg takich wszechświatów. Bądź
co bądź, Wybuch i Kolaps są do siebie
bardzo podobne. Każdy z kolejnych
wszechświatów (pisanych już teraz
małą literą) mógłby być przy tym
identyczny (ciekawe!) lub różny
(jeszcze ciekawsze!).

Jest wiele modeli Wieloświata.
Ten należy do bardziej egzotycznych.
Okazuje się, że katastrofalne
zapadanie się materii
w stylu Wielkiego Kolapsu może
zachodzić na małą, lokalną skalę, czego
skutkiem jest czarna dziura.
A co, gdyby wszystkie takie
minikolapsy zostały „zszyte” z wielkimi
wybuchami? Odpowiedź brzmi:
wszechświat pączkujący nowymi
wszechświatami, te zaś kolejnymi...
i kolejnymi...

Kosmiczne zbiegi
okoliczności

74 Co z tym kosmosem
Wybuch, rozszerzanie,
kolaps, rozmnażanie...

wybuch

Symetria i jej brak jako
czynnik stwórczy
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82 Utkany z czasu
mniejsza
gęstość

wojciech grygiel

Długa droga
do jednej fizyki

niezmienna
gęstość

Grawitacja przyciąga ku sobie
wszystko, co ma masę. Okazuje się, że
gdyby materii było odpowiednio dużo,
z czasem grawitacja mogłaby
powstrzymać globalne rozszerzanie się
i doprowadzić do katastrofalnego
zapadnięcia się Wszechświata.
To właśnie Wielki Kolaps (Big Crunch).
Dziś wydaje się, że naszemu
Wszechświatowi brakuje masy, aby
spełnił się ten scenariusz, a tempo
rozszerzania się wręcz rośnie.

80 Oblicza symetrii

fundamentów
michał eckstein

A co, gdybyśmy chcieli zachować
jednocześnie rozszerzanie się
Wszechświata i niezmienną gęstość
materii tak, aby w przeszłości nie
zdążała do nieskończoności,
a w przyszłości do zera? To model
stanu stacjonarnego – bez Wielkiego
Wybuchu! – w którym w wiecznie
rozszerzającym się Wszechświecie
„brakująca” materia jest stale
uzupełniana, atom za atomem.
Dziś mało kto w ten model wierzy.

WIELKI KOLAPS

przebudzenie
łukasz lamża
Marzenie o teorii
ostatecznej

Rozmowa z Bartoszem
Brożkiem, ks. Michałem
Hellerem i Jerzym
Stelmachem

76 W poszukiwaniu

STAN STACJONARNY
łukasz
lamża,
lech mazurczyk

ŚWIAT STATYCZNY

prostszych modeli.
w niektórych tradycyjnych
ch i mitologiach, przez
ubili go fizycy. To Kosmos
d zawsze i po wieki
wsze taki sam, plus minus
ykle przyrodnicze
o–jesień–zima...) albo
u i upadku człowieka (złota
a era–brązowa era...).
X wieku wiemy, że nasz
at taki nie jest.

70 Bolesne

zrozumieć

i przestrzeni
sebastian szybka
Czy wszechświat
to czysta geometria?

Projekt „Wielkie Pytania dla Polski na nowo” realizujemy dzięki wsparciu z grantu Templeton Religion Trust.
Menedżerem projektu jest Grzegorz Jankowicz, Łukasz Lamża zaś jest redaktorem serii wydawnictw.
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leż byłoby wspaniale mieć teorię
wszystkiego! Taką, która nie
wyjaśnia tylko tego i owego, ale... no
właśnie: wszystko. Czy to możliwe?
Naukowcy terminem „teoria
wszystkiego” określają nieistniejącą
jeszcze konstrukcję, z której wynikałyby
wszystkie teorie fizyki, a być może
i całość nauk przyrodniczych.
W szczególności dałoby się z niej
wywieść pełen opis pól i cząstek
elementarnych – a więc tego, co
najmniejsze w świecie – oraz prawideł
rządzących wszechświatem w skali
najszerszej. Być może z takiej „teorii
wszystkiego” nie uzyskalibyśmy
przepisu na szarlotkę idealną i porad,
jak dobrze wychować dziecko, wciąż
jednak byłby to fenomenalny wyczyn
umysłu ludzkiego. Stąd dekady prób
zakorzenienia fizyki w czymś jeszcze



głębszym: może będzie to geometria
(o czym pisze Sebastian Szybka), a może
pojęcie symetrii (zob. tekst Wojciecha
Grygiela). Z projektem tym jest jednka
sporo problemów. W trialogu Jerzego
Stelmacha, Michała Hellera i Bartosza
Brożka pada pytanie, jak daleko
może sięgnąć ludzki rozum. Michał
Eckstein zastanawia się, co właściwie
w praktyce wyniknęłoby z zespolenia
całej fizyki. Tomasz Miller zadaje
kłopotliwe pytanie o miejsce człowieka
w kosmosie, a ja sam opowiadam
o książce Stevena Weinberga, „Śnie
o teorii ostatecznej”, w której ów
wybitny fizyk rozlicza się w teorią
i praktyką „ostatecznych wyjaśnień”.
Ale czego właściwie powinna
się spodziewać naga małpa, która
uparła się, aby wyjaśnić wszystko?
Że będzie łatwo? ©π

Aula Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
kompozycja Stefana Knappa
„Mikołaj Kopernik”, 1973 r.

Wszechświat i jego
człowiek
TOMASZ MILLER

Czy to, że istniejemy,
mówi nam coś na temat
praw przyrody? Fizycy od
pół wieku toczą mniej
lub bardziej poważne
spory o tzw. zasadę
antropiczną.
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raków, 12 września 1973 r.,
ostatni dzień wielkiej konferencji kosmologicznej zorganizowanej przez Międzynarodową Unię Astronomiczną z okazji 500.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Brandon Carter, zdolny postdoc z Cambridge, wcale nie miał wygłaszać wykładu, ale wrobił go w to John Wheeler.
Ów wybitny fizyk (i były szef Cartera)
dwa dni wcześniej nawiązał do jego wyników podczas plenarnej dyskusji po jednej z prelekcji, stwierdzając – z typowym
dla siebie dramatycznym zacięciem – iż
wyniki te „stawiają pytanie, czy człowiek
nie jest uwikłany w strukturę Wszechświata w znacznie istotniejszym stopniu,
niż to sobie wcześniej wyobrażano”. Po
takiej zapowiedzi Carter nie mógł się wykręcić.
Przygotowany naprędce referat postulował przyjęcie w kosmologii nowej metodologicznej reguły – nazwanej „zasadą
antropiczną” (ZA) – w myśl której każdy
proponowany model Wszechświata powinien uwzględniać fakt, że my, ludzie
(gr. anthropoi), istniejemy. Brzmi dość ģ
22 MARC A 2020
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ģ rozsądnie, by nie rzec: banalnie. O co więc

całe zamieszanie?

Kosmiczne koincydencje
Aby zrozumieć, o co chodziło Carterowi,
cofnijmy się do przełomu lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Fizycy i astronomowie zaczęli wtedy zauważać w kosmologii
pewne intrygujące „liczbowe zbiegi okoliczności”. Jeden z nich dotyczy dwóch
rodzajów sił między protonami i elektronami: grawitacyjnej i elektrostatycznej. Stosunek pierwszej do drugiej wynosi około 1:1040 (jedynka, po której następuje 40 zer). Okazało się, że liczba 1040
odnosi się także do wieku Wszechświata,
wynikającego z rodzącej się właśnie teorii Wielkiego Wybuchu (wyrażonego
w pewnych naturalnych jednostkach).
Niewyjaśniona zbieżność tak ogromnych liczb nie dawała spokoju Paulowi
Diracowi, jednemu z twórców mechaniki kwantowej. Wysunął on hipotezę, że
musi między nimi istnieć ścisły związek.
Zaproponował wzór, z którego zdawało
się wynikać, że „stała” grawitacji wprowadzona przez Newtona w jego słynnym równaniu w istocie wcale nie jest
stała, lecz maleje wraz ze starzeniem się
Wszechświata. Według Diraca grawitacja miała z czasem bardzo powoli słabnąć.
Niebawem okazało się, że tego typu
efekt przeczy zgromadzonym danym.
Na rozwiązanie zagadki trapiącej Diraca
trzeba było czekać aż do lat 60., kiedy
amerykański astrofizyk Robert Dicke
zwrócił uwagę na pewien oczywisty, lecz
ignorowany dotąd czynnik uwikłany we
wszystkie obserwacje astronomiczne:
możliwość istnienia obserwatora.
„Jak dobrze wiadomo, węgiel jest niezbędny, by wyprodukować fizyka” – pisał
Dicke. Tymczasem początkowo kosmos
zawierał niemal wyłącznie wodór i hel.
Musiało upłynąć wiele czasu, nim w wyniku reakcji termojądrowych we wnętrzach gwiazd pojawiły się cięższe pierwiastki (takie jak węgiel), które następnie
wskutek eksplozji tych gwiazd „rozpyliły się” w przestrzeni międzygwiezdnej
i weszły w skład formujących się planet,
a potem ich ewentualnych mieszkańców.
Analizując ówczesne modele powstawania i ewolucji gwiazd, Dicke był w stanie
z grubsza oszacować, jak wiele czasu musiało w tym celu upłynąć. Jednocześnie
zauważył, że kosmos zdatny do życia nie
może też być zbyt stary – musi bowiem
wciąż zawierać wystarczająco dużo pier-

Nasze położenie w czasie
i przestrzeni nie jest
do końca przypadkowe.
W myśl słabej zasady
antropicznej jest ono
wyróżnione w obrębie
Wszechświata.

A według silnej
w obrębie... no
właśnie, czego?
wotnego wodoru i helu, by nowe gwiazdy
powstawały i świeciły, napędzając planetarną biochemię.
Okazuje się, że obliczone przez Dickego „życiodajne” okienko kosmicznej
historii jest stosunkowo wąskie i wiąże
się ze stałą grawitacji Newtona dokładnie takim wzorem, jak podany przez
Diraca. Wzór ten nie wyraża więc jakiegoś wiecznego prawa przyrody – nie był
prawdziwy dawniej i nie będzie prawdziwy kiedyś. Wówczas jednak nie było/
/będzie nikogo, by to stwierdzić.
Może wydawać się zaskakujące, że
przed Dickem prawie żaden kosmolog
nie wpadł na to, by samo istnienie węgla,
gwiazd i nas samych potraktować jako
niezaprzeczalny fakt przyrodniczy, który
nie tylko pozwala zrozumieć wcześniejsze obserwacje, ale może wręcz posłużyć
do przewidywania nowych efektów fizycznych. Napisałem „prawie nikt”, albowiem trzeba wspomnieć o Fredzie Hoyle’u. Ten wybitny (i kontrowersyjny) kosmolog w 1953 r. zauważył, iż ówczesna
wiedza o jądrze atomu węgla-12 – to, jakie
konfiguracje może przyjmować jego 6 protonów i 6 neutronów – rozmija się z modelami reakcji termojądrowych w gwiazdach, podczas których ów pierwiastek
miał powstawać. A skoro niewątpliwie
powstaje (wszak jest wszędzie dookoła),
to w naszej wiedzy czegoś ewidentnie brakuje. Hoyle wydedukował, że musi istnieć
nieznany, wzbudzony stan jądra atomu
węgla, i dość dokładnie obliczył nawet
energię tego stanu. Zachęceni przez niego
doświadczalnicy niebawem potwierdzili
jego przewidywania w laboratorium.

Dwie zasady Cartera
Zarówno wyjaśnienie zagadki Diraca
przez Dickego, jak i błyskotliwa predyk-

cja Hoyle’a zdobyły w świecie nauki powszechne uznanie. A jednak to dopiero
Brandon Carter, w obliczu kolejnych numerycznych koincydencji odkrywanych
przez kosmologów, dostrzegł siłę tkwiącą
w ich argumentacji. Taki sposób rozumowania nazwał „antropicznym” i podniósł
go do rangi zasady. Wyróżnił przy tym
dwie jej odmiany: słabą i silną.
Słaba ZA to po prostu morał z historii
o Diracu i Dickem. Według Cartera należy „uwzględniać fakt, że nasze umiejscowienie we Wszechświecie jest z konieczności wyróżnione w takim stopniu,
w jakim umożliwia nasze istnienie jako
obserwatorów”. Choć od czasów Kopernika uczeni przywykli do tego, że Ziemia jest tylko jedną z miliardów planet
w jednej z miliardów galaktyk, to nie jest
też tak, że znajdujemy się zupełnie „byle
gdzie” i „byle kiedy”. To, że żyjemy, nakłada silny efekt selekcji na owo „gdzie”
i „kiedy” w ewoluującym Kosmosie.
Silna ZA różni się od słabej tym, że odnosi się nie tyle do „naszego umiejscowienia we Wszechświecie”, ile do Wszechświata jako takiego. Ponownie oddajmy
głos Carterowi: „Wszechświat (a zatem
i fundamentalne parametry, od których
zależy) musi być taki, by na pewnym etapie dopuszczać pojawienie się w nim obserwatorów. Parafrazując Kartezjusza:
cogito ergo mundus talis est (myślę, więc
świat jest taki, jaki jest)”. Podkreślmy, że
słówko „musi” nie oznacza tu celowości, lecz czysto logiczne wynikanie (jak
w zdaniu „X jest żoną, więc X musi być
kobietą”). Innymi słowy, jeśli jakaś teoria fizyczna – np. model jądra atomu węgla – kłóci się z faktem istnienia obserwatorów (nas), to musi być błędna. Trzeba
ją poprawić – jak zrobił to Hoyle – albo
odrzucić jako obaloną. Jeśli tak na nią patrzeć, silna ZA nie wydaje się wykraczać
poza zwykłą metodologię nauk empirycznych.
Nasze położenie w czasie i przestrzeni
nie jest więc do końca przypadkowe.
W myśl słabej ZA jest ono wyróżnione
w obrębie Wszechświata. A według silnej ZA w obrębie... no właśnie, czego?

Inne wszechświaty
Carter był doskonale świadomy problemów z interpretacją silnej ZA. Dlatego
w swoim wykładzie ilustrował ją za pomocą czysto formalnego pojęcia „zbioru
wszechświatów” – modeli kosmologicznych o wszystkich możliwych warto-

ściach parametrów. Nie twierdził, że modele te opisują realnie istniejące „inne kosmosy”. Niemniej zakończył swój wykład
stwierdzeniem, że jeśli silna ZA okaże się
przydatna, a przewidzianych przez nią
efektów nie uda się wyjaśnić w inny sposób, to trzeba będzie na poważnie rozważyć taką możliwość.
Historia potoczyła się jednak inaczej.
Wielu badaczy, zainspirowanych ideą
Cartera, przyjrzało się całej znanej fizyce pod kątem „dostosowania do życia”.
Czy gdyby któreś ze znanych praw przyrody były inne, niż są, albo któreś parametry fizyczne miały inne wartości, niż mają,
to wciąż byłoby możliwe powstanie galaktyk/gwiazd/życia/cywilizacji technicznej?
Choć trudno tu o kategoryczną odpowiedź (o czym za chwilę), to wydaje
się, że nasz Wszechświat pod wieloma
względami rzeczywiście jest „precyzyjnie dostrojony” (więcej w ramce) – zgodnie z silną ZA. Nic zatem dziwnego, że
wkrótce pojawiły się nowe ujęcia i interpretacje tej zasady, z których większość
jest, delikatnie mówiąc, wysoce spekulatywna. Obecnie zdecydowaną faworytką wśród nich jest tzw. hipoteza wieloświata.
Wieloświat (multiverse) to zasadniczo Carterowski „zbiór wszechświatów”,

Czy gdyby któreś
ze znanych praw
przyrody były inne,
niż są, albo któreś
parametry fizyczne miały
inne wartości, niż mają,
to wciąż byłoby możliwe
powstanie galaktyk/
/gwiazd/życia/cywilizacji
technicznej?
który awansowano do realnego istnienia.
Choć fizycy wypracowali przynajmniej
kilka nierównoważnych sposobów rozumienia tego pojęcia, łączy je wizja naszego Wszechświata jako jednego z wielu
kosmosów, będących z definicji poza zasięgiem naszych obserwacji. W owych
„wszechświatach równoległych” stałe
fizyczne mogą mieć zupełnie inne wartości, a w konsekwencji przytłaczająca
większość z nich jest zupełnie niezdatna
do powstania życia. Z tego punktu widzenia nie jest niczym zaskakującym ani tajemniczym, że nasz Kosmos wydaje się
„precyzyjnie dostrojony” – stanowi bo-

Precyzyjne dostrojenie
BRYTYJSKI ASTRONOM MARTIN
REES wymienia sześć najważ-

niejszych „precyzyjnie dostrojonych” (fine-tuned) liczb opisujących nasz Wszechświat, które
gdyby miały inne wartości,
to najpewniej nie powstałyby
galaktyki, gwiazdy, planety
i życie.

N ≈ 1036 – tyle razy słabsza jest
siła przyciągania grawitacyjnego między dwoma protonami
od siły ich elektrostatycznego
odpychania. Gdyby grawitacja
nie była aż tak słaba, Wszechświat wyglądałby zupełnie inaczej i raczej nie mogłyby w nim
powstawać żadne złożone
struktury.
22 MARC A 2020

ε ≈ 0,7% – taki procent masy
zamienia się w energię podczas
transmutacji 4 jąder wodoru
w jądro helu-4, co przekłada się
bezpośrednio na efektywność
reakcji termojądrowych we
wnętrzach gwiazd. Gdyby ten
procent był nieco mniejszy,
reakcje te by nie zachodziły
i wodór byłby jedynym
pierwiastkiem w kosmosie.
Gdyby był większy, niemal cały
wodór „spaliłby się” tuż po
Wielkim Wybuchu.
Ω ≈ 1 – wyraża średnią
gęstość materii (zwykłej
i ciemnej) oraz energii (w tym
ciemnej) we Wszechświecie
w wielokrotnościach tzw.
gęstości krytycznej. Gdyby
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wiem oazę (zapewne nie jedyną) na jałowej metakosmicznej pustyni.
Choć powyższa idea brzmi jak science
fiction, spekulacje na temat wieloświata
wpisują się w niektóre współczesne teorie fizyczne, takie jak teoria inflacji (czyli
przyspieszonej ekspansji bardzo młodego
Wszechświata) czy teoria strun.

Dodatnia stała
Mimo upływu niemal półwiecza wizja
Cartera jak dotąd się nie ziściła. Choć
uczeni odkryli przejawy „precyzyjnego
dostrojenia” w wielu obszarach fizyki
fundamentalnej, nie dokonywali predykcji (jak Hoyle), a jedynie znacznie mniej
spektakularnych retrodykcji – podawali
antropiczne uzasadnienia niektórych
uprzednio znanych faktów. Z jednym
wyjątkiem.
W 1997 r. Steven Weinberg – fizyk-noblista, a przy tym początkowo zagorzały krytyk ZA – wraz z dwoma współpracownikami oszacowali wartość tzw.
stałej kosmologicznej (zobacz: ramka).
Wychodząc z pewnej wersji hipotezy
wieloświata, wyliczyli, iż wartość tej stałej w naszym Wszechświecie powinna
być nieznacznie dodatnia, wbrew powszechnemu wówczas przekonaniu,
że wynosi zero. Co ciekawe, ich artykuł ģ

Wszechświat był nieco gęstszy,
szybko zapadłby się w sobie pod
wpływem własnej grawitacji.
Gdyby był nieco rzadszy,
rozszerzałby się zbyt szybko
i wszelkie zalążki galaktyk
i gwiazd „rozpierzchałyby się”
w pęczniejącej przestrzeni.

Λ ≈ 3 · 10-122 – to stała
kosmologiczna wyrażona
w tzw. układzie jednostek
Plancka. Opisuje wpływ
tajemniczej ciemnej energii na
rozszerzanie się Wszechświata.
Gdyby była większa, efekt
byłby taki, jak w przypadku Ω
mniejszej od 1 – ekspansja
zachodziłaby zbyt szybko, aby
mogły powstać stabilne
galaktyki.
Q ≈ 1 : 100 000 – tyle wynosiły
względne zagęszczenia i rozrze-

dzenia materii i energii w bardzo wczesnym Wszechświecie.
Pod wpływem własnej grawitacji zagęszczenia te zapadały się,
tworząc pierwsze galaktyki.
Gdyby więc ich nie było, kosmos byłby do dziś wypełniony
jednorodnym, rzadkim obłokiem wodoru i helu. Z kolei
gdyby pierwotne niejednorodności były większe, wszelkie
skupiska materii już dawno
zmieniłyby się w czarne dziury.
D = 3 – to liczba wymiarów
przestrzennych. Wszechświat
o mniejszej liczbie wymiarów
byłby „zbyt ciasny” dla tak
skomplikowanych układów
fizycznych jak organizmy
żywe. Z kolei w większej liczbie
wymiarów orbity planet,
a także orbitale elektronowe
byłyby niestabilne. ©

ZROZUMIEĆ WSZECHŚWIAT

ģ bazował na wcześniejszych pra-

cach Weinberga, które pisał m.in.
z zamiarem wykazania bezużyteczności ZA w formułowaniu
przewidywań kosmologicznych.
Gdy rok później odkryto przyspieszającą ekspansję Wszechświata
i na tej podstawie po raz pierwszy
dokładnie zmierzono wartość stałej kosmologicznej, okazała się ona
dość blisko odpowiadać wynikowi
Weinberga i jego kolegów.
Wielu uczonym to pojedyncze
trafne przewidywanie nie wystarczy, aby uznać silną ZA i wieloświat za element naukowego obrazu świata. Uczeni ci zarzucają
tym koncepcjom – nie bez słuszności – niewielką moc wyjaśniającą oraz zasadniczą niefalsyfikowalność (co oznacza, że nie są
one podatne na żaden test empiryczny). Zauważają, że nawet jeśli
zgodzimy się z tym, iż jakiś parametr fizyczny ma taką, a nie inną
wartość, bo w przeciwnym razie
by nas nie było, to wciąż może istnieć głębsze wyjaśnienie nieuciekające się ani do mglistej „możliwości istnienia obserwatorów”, ani
do mnożenia wszechświatów ponad potrzebę. Wreszcie, licznych
krytyków ma sama realność „precyzyjnego dostrojenia” stałych fizycznych. Część z nich przekonuje,
że przyszłe teorie mogą w ogóle nie
zawierać tylu swobodnych parametrów – część z nich może okazać się zbędna niczym epicykle
w astronomii po Keplerze i Newtonie. Inni zauważają, że zbyt mało
wiemy o możliwych formach życia, by orzekać o jego niemożliwości w hipotetycznych światach
rządzących się alternatywną fizyką
i chemią.
Nawet jeśli zasada antropiczna
ostatecznie nie trafi do podręczników fizyki i kosmologii, to faktem jest, iż owo banalne, metodologiczne zalecenie Cartera stało się
źródłem gorących dyskusji i śmiałych spekulacji na styku fizyki, kosmologii, biologii, filozofii, a nawet
teologii. Można się z nimi zgadzać
lub nie, ale tak właśnie wygląda nauka in statu nascendi.
Musi – inaczej by jej nie było.
© TOMASZ MILLER
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Czego nie można
zrozumieć
MICHAŁ HELLER, KOSMOLOG:

Uprawiamy naukę po to, by zrozumieć świat.
Ale to sam świat zakodował w nas instynkt rozumienia.
Wolimy nawet pseudowyjaśnienia od sytuacji,
gdy czegoś nie potrafimy pojąć.
ŁUKASZ KWIATEK: Rozumiem teorię
względności. Rozumiem sztukę współczesną. Rozumiem język arabski.
Rozumiem, dlaczego ktoś ogląda
„Wiadomości” TVP... Załóżmy, że naprawdę to wszystko rozumiem. Czy
kryje się za tym jeden proces rozumienia, czy to tylko język wodzi nas
za nosy?
MICHAŁ HELLER: Mamy jeden organ rozumienia, czyli mózg, choć możemy się nim
posługiwać na różne sposoby. Już to nam
sugeruje jakąś odpowiedź. Wydaje mi się,
że rozumienie w matematyce jest czymś
innym od rozumienia sztuki, ale jedno
i drugie ma jakiś wspólny mianownik.
Staraliśmy się go ukazać w książce „Spór
o rozumienie”. którą wspólnie we trzech
napisaliśmy.
BARTOSZ BROŻEK: „Rozumienie” to tylko
słowo – możemy je rozmaicie definiować.
Dla mnie ciekawe nie są jednak spory definicyjne, a pytanie o mechanizmy stojące
za różnymi procesami, które zwykle określamy mianem rozumienia. Z perspektywy
ewolucyjnej trudno sobie wyobrazić, by za
różne sposoby rozumienia nie odpowiadał
jakiś wspólny mechanizm. Warto tutaj odwołać się do bardzo podstawowych przejawów rozumienia – np. jakiegoś prostego
tekstu. Jeśli chcemy zrozumieć rozumienie bardziej wyrafinowanych wytworów
kultury – takich jak choćby dzieła sztuki
czy twierdzenia matematyczne – to powinniśmy zacząć od pytania, jaki mechanizm
umożliwia nam rozumienie najczęstszych
przypadków i sytuacji, których wszyscy doświadczamy podobnie.
JERZY STELMACH: I jaki to według ciebie
mechanizm?
BB: Jednym z nich, być może najbardziej
podstawowym, jest to, co kognitywiści nazywają symulacją mentalną. Badania pokazują, że gdy czytamy jakiś tekst, to nasz

mózg nie przetwarza poszczególnych zdań
w jednym wyspecjalizowanym ośrodku językowym. W rozumienie tekstu zaangażowane są części mózgu, których używamy
także do takich czynności jak poruszanie
się, widzenie, odbieranie rzeczywistości
innymi zmysłami. Charakter tych aktywacji zależy od tego, czego dotyczy dany
tekst. Jeśli to opis przyrody, nasz mózg będzie go przetwarzał przy użyciu kory wzrokowej. Jeśli opis akcji bramkowej z jakiegoś meczu – zaangażuje szczególnie korę
ruchową. Przy czym symulacja nie towarzyszy wyłącznie przetwarzaniu języka
– uruchamia się także wtedy, gdy obserwujemy jakąś sytuację albo myślimy o jakimś zagadnieniu. Oczywiście kluczowe
pytanie, na które nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, dotyczy tego, jak ten
mechanizm działa w zetknięciu z bardziej
abstrakcyjnymi tekstami czy problemami.
I czy to ciągle ten sam mechanizm.
MH: Jeśli przyjmiemy najbardziej podstawową perspektywę, to możemy dojść
do wniosku, że rozumienie jest niezbędne po to, by przeżyć. Wróćmy myślą do jakiegoś elementarnego doświadczenia. Idę ulicą i muszę postawić krok.
Nie myślę o tym, ale to jest wbudowane
w mój instynkt. Muszę rozumieć, że nie
powinienem kroku postawić tak, żeby
nogę złamać. Nasi przodkowie musieli
rozumieć, że trzeba zdobyć pożywienie
i jak je pozyskać. Bez rozumienia nie da
się żyć. Jest niezbędnym składnikiem codziennego funkcjonowania. I nie chodzi
tylko o to, żeby zrozumieć swojego towarzysza, ale żeby zrozumieć świat. Jak jest
zbudowany – żebym tej nogi nie złamał.
Ponieważ to takie elementarne i podstawowe, zakodował się w nas instynkt rozumienia. Wolimy nawet pseudowyjaśnienia od sytuacji, gdy czegoś nie potrafimy zrozumieć.

JS: Mnie się zawsze wydawało, że rozumienie jest pewnym procesem uniwersalnym, natomiast te różne rodzaje, typy
rozumienia – to raczej zastosowania tego
procesu. Od jakichś 35 lat piszę i mówię
to samo: że nieporozumienie, które się
tworzy w tej dziedzinie, związane jest
z nierozpoznaniem pewnych rodzajów
zastosowań rozumienia. Niektórych nigdy nie stosujemy, chociażby z powodu
braku kompetencji lub lenistwa.
Natomiast nie zgodzę się do końca
z Michałem, że rozumienie jest tak ważne
dla przeżycia. Wydaje mi się, że to raport
mniejszości. Wszyscy zastanawiamy się
teraz nad napisaniem książki o głupocie
– i mamy wiele przemyśleń na ten temat.
Ogromna większość ludzi ma się tak dobrze nie dlatego, że rozumie, tylko dlatego, że nie rozumie. Ale to niekoniecznie
coś złego. Mój wspólnik zawsze z żalem
powtarza, że gdyby nie nasza kompetencja, zdolność do rozumienia i interpretacji
przypadków trudnych, bylibyśmy znacznie bogatsi.

Spróbujmy sobie wyznaczyć minimalny przedmiot rozumienia
– do czego może się ono odnosić.
Prof. Heller mówił o rozumieniu
bardzo szeroko – takie ujęcie obejmowałoby każdą istotę żywą. Każdy
organizm, od bakterii do małpy, musi
przecież jakoś odnajdywać się w środowisku. Jednak wiele zachowań
związanych z przeżyciem odbywa
się poza kontrolą świadomości. Niektórzy pacjenci słynnego neurologa
Olivera Sacksa faktycznie musieli
non stop patrzeć na swoje nogi, bo
inaczej się przewracali. Zdrowi ludzie
chodzą jednak bez świadomej kontroli nad każdym krokiem. Po prostu
idą i mogą myśleć o niebieskich
migdałach albo o problemach matematycznych. Zastanawiam się więc,
czy można w ogóle mówić o rozumieniu poniżej progu świadomości.
MH: Moja świadomość chyba rośnie,
dlatego że dawniej się nie zastanawiałem,
jak mam postawić nogę, a teraz jak się nie
zastanawiam, źle się to kończy.
Zgadzam się z Bartkiem, że trzeba
szukać prostych przypadków, żeby zrozumieć skomplikowane zagadnienie.
Można to robić na różne sposoby. Próbą
uproszczenia tego zagadnienia było poszukiwanie tzw. definicji operacyjnej rozumienia. Sięga to do przemyśleń twórcy
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informatyki, Alana Turinga. Wyobraźmy
sobie, że rozmawiam z komputerem. On
odpowiada. Ale ja nie wiem, czy za komputerem siedzi człowiek, czy maszyna
jest inteligentnie zaprogramowana. Jeśli
po jakimś czasie nie będę umiał stwierdzić, że jest to komputer, to mam prawo
powiedzieć, że on mnie rozumie. Ta operacyjna definicja jest bardzo prosta, odrzuca cały bagaż neurologiczny, jakim pojęcie rozumienia jest obciążone. Ale ona
działa, bo gdy informatycy chcą stworzyć
sztuczną inteligencję, to rzeczywiście stosują ten test. Choć oczywiście takie podejście rodzi wielkie spory.
BB: Stąd się wziął słynny eksperyment
myślowy Johna Searle’a. Pewna osoba
siedzi zamknięta w pokoju, do którego

ktoś dostarcza kartki zapisane chińskimi
symbolami. Ta osoba nie zna chińskiego,
ale w pokoju na stoliku leży wielka
księga zawierająca rozmaite instrukcje
w języku dla tej osoby zrozumiałym: jeśli zobaczysz takie a takie chińskie symbole, to powinieneś narysować takie
a takie chińskie symbole i oddać kartkę
pod drzwiami. Searle pyta, czy jeśli w pokoju jest ktoś, kto skrupulatnie wykonuje te instrukcje, to czy moglibyśmy
powiedzieć, że ten ktoś rozumie język
chiński. Intuicyjnie powiemy, że nie –
po prostu bezwiednie kopiuje symbole
zgodnie z instrukcją, nie wiedząc nawet,
że poprawnie odpowiada na pytania.
W zamyśle Searle’a „chiński pokój” to
dobra metafora komputera.
ģ
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Komputer też dostaje pewien ciąg
symboli na wejściu, korzysta z instrukcji – czyli sprawdza, którymi symbolami
zastępować inne symbole – i daje jakieś
symbole na wyjściu. Searle powiedziałby
więc, że nawet jeśli nie rozpoznamy
w teście Turinga, że mamy do czynienia
z komputerem, a nie człowiekiem, to
i tak nie możemy uznać, że ten komputer myśli. On tylko reaguje na symbole
zgodnie z instrukcjami.
MH: Nie wiem, czy zdajesz sobie
sprawę z tego, że użyłeś właśnie zamiennie słów „myśli” i „rozumie”. Czy to jest
to samo?
BB: Dla mnie to znowu spory o słowa
– dlatego to nie jest ciekawe pytanie.
Ale wiem, dlaczego tak powiedziałem.
W słynnym artykule, w którym pojawiła
się idea wspomnianego testu, Turing zadał
faktycznie pytanie o to, czy komputer myśli, a nie czy rozumie. Jednak powinniśmy
szukać mechanizmów, a nie spierać się
o definicje pojęć, bo to moglibyśmy robić
do końca świata i nigdzie nie dojdziemy.
MH: Chcąc zidentyfikować mechanizmy, które za coś odpowiadają, trzeba
umieć je nazywać, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Słowa są więc ważne.
A problem sam w sobie jest ciekawy: czy
myślenie i rozumienie to jest to samo?
Czy można nie rozumieć własnych myśli? To przyczynek do teorii głupoty,
o której mówił prof. Stelmach.
JS: Mnie interesuje rozumienie w zastosowaniach. Ono układa się w triadę.
Rozumienie jest urzeczywistnione w interpretacji. A interpretacja dokonuje się
tylko w języku. Nie jest to jakieś bardzo
oryginalne – w różnych nurtach hermeneutyki taki pogląd był już ugruntowany
w XIX i XX w.
Moje zainteresowanie rozumieniem
zaczyna się więc tam, gdzie Bartka się
kończy. Nie ma między nami ścisłego
sporu. Jednak mnie przypadki proste,
o których mówicie, nie interesują tak
bardzo.
Nie absolutyzuję rozumienia, uważam
je za przebłysk – umysłu, rozumu czy inteligencji – ale dopiero gdy pojawi się
przypadek trudny. Jest w hermeneutyce
taki nurt, który głosi, że rozumienie jest
aktem ontologicznym, aktem istnienia.
Że bez rozumienia nie ma indywidualnego bytu. Ja bym nie przesadzał. To naprawdę nie jest jakiś rodzaj lekceważenia
innych, gdy mówię o powstrzymywaniu
się przez nich od pewnego rodzaju inte-

lektualnej aktywności, o większym dystansowaniu się.
Czyli w książce „Spór o rozumienie”,
którą wspólnie napisaliście, spór
dotyczy głównie trudnych i łatwych
przypadków?
JS: Spór dotyczy pojęcia. Nasza książka
przedstawia trzy różne koncepcje, wizje
czy rozważania na temat rozumienia.
One nie są sporne – są różne. Myślę, że jakąś wartością tej książki jest pokazanie,
że można prowadzić taką niekonfliktową
dyskusję i w dowolny sposób ustawiać jej
granice.
MH: Trzeba wyjaśnić słowo „spór”. W filozofii jakiegokolwiek problemu byśmy
nie dotknęli, to mamy jakiś spór. Spór to
znak rozpoznawczy filozofii. W tym sensie to jest spór – ale tak naprawdę to trzy
różne punkty widzenia. Inna sprawa, że
one polaryzują, powiedziałbym, że są
„sporowate”. Czyli trochę się różnimy.
W moim ujęciu ważną rolę odgrywa
w rozumieniu logika. W mitologii greckiej jest taka ładna historia o lisie, który
zawsze uchodził pogoni, i psie, który zawsze łapał swoją ofiarę. A gdy doszło do
sytuacji, w której właśnie ten pies gonił właśnie tego lisa, to Zeus miał problem: w świecie pojawiła się sprzeczność, a sprzeczność jest niepożądana, bo
rujnuje rozumienie. Dlatego zamienił
oba zwierzęta w kamień – a potem jako
gwiazdozbiory wyniósł na nieboskłon.
BB: Podobieństw w naszych poglądach
jest tak dużo, że przysłaniają one różnice.
Ja się zgadzam, że trudne przypadki pozwalają nam zrozumieć pewne kwestie
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– czy to będzie dylemat moralny, prawniczy, czy trudna teoria naukowa. Tylko że
nie byłoby trudnych przypadków, gdyby
nie było znacznie więcej przypadków
prostych, w których problemu z rozumieniem nie ma. Proste przypadki są niewidoczne. Nazywam to złudzeniem perspektywy – lubimy skupiać się na przypadkach trudnych, ale nie byłoby ich i nie
poradzilibyśmy sobie z nimi, gdyby nie
było przypadków prostych.
Druga nasza kwestia sporna to pytanie
o istnienie rozumienia poza językiem.
JS: Mówisz, że wszystkie definicje są
głupie, a w najlepszym razie zbyteczne,
z wyjątkiem twoich własnych. Uwolnienie się od definicji daje wprawdzie zwiększone poczucie wolności, ale te definicje
i podziały ciągle jednak w dyskursie na
temat rozumienia powracają. Najpierw
definiujesz przypadek łatwy, następnie
z jego pomocą przypadek trudny. Cały
czas coś porządkujesz i dzielisz, podkreślając równocześnie, że inni nie mają
prawa tego robić.
MH: Ja w Bartka niechęci do definicji odkrywam cień swoich własnych poglądów.
Wielkim grzechem filozofii jest to, że rzeczywiste problemy redukuje się do problemów pseudodefinicji językowych. Zaproponowałbym następującą interpretację naszych stanowisk w kwestii rozumienia. Każdy z nas ma pewien modelowy
przypadek, na którym formuje swoje poglądy na rozumienie. Dla mnie jest to rozumienie w matematyce. Dla Bartka – codzienne sytuacje. Dla Jurka – znając jego
pasję – pewnie ta interpretacja jest modelowana na rozumieniu sztuki. Warto by
nad tymi przypadkami teraz pomyśleć.
Pomyślmy zatem. Czym jest rozumienie w matematyce i sztuce?
MH: Proszę sobie przypomnieć, jak to

jest, gdy trzeba rozwiązać jakieś zadanie.
Człowiek patrzy na kartkę papieru – i nic,
ciemno.
Ale podejmujemy jakiś wysiłek i nagle
się coś rozświetla, wiemy, co trzeba zrobić. W matematyce często rozumienie to
widzenie. Można właściwie powiedzieć,
że istnieją dwa rodzaje matematycznego
rozumienia. Jedni matematycy widzą jakiś problem, np. geometrycznie. Widzą
jakąś strukturę. Odpowiednio się nią manipuluje, żeby znaleźć występujące w niej
związki. Pewna część matematyków –
jest ich mniej – pracuje bardziej kombinatorycznie, na cyfrach.
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MH: Do tej geometrycznej. Ale rozumienie w matematyce jest też trochę mechanistyczne. Co to znaczy zrozumieć rachunek różniczkowy? To znaczy przyzwyczaić się do niego, oswoić się z pewnymi
regułami, które trzeba mechanicznie stosować.

A jeśli nie da się czegoś zobaczyć?
Matematycy operują przecież czasem
na strukturach wielowymiarowych.
Jak zobaczyć sto wymiarów?
MH: W pewnym momencie przestaje
się widzieć, po prostu stosuje się techniki.
Choć nawet wówczas jakiś mglisty zarys
się pojawia. Ale to już psychologia.
BB: Wydaje się, że rozumienie w matematyce często jest pozajęzykowe. Wśród
osób autystycznych zdarzają się takie,
które mają niezwykłe zdolności numeryczne czy arytmetyczne – potrafią np.
podawać olbrzymie liczby pierwsze. Takie osoby – tzw. sawanci – często mają
problemy językowe. Co ciekawe, były
też badania, w których u osób nieautystycznych chwilowo blokowano, za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, ośrodki językowe. Te osoby
potem lepiej radziły sobie w zadaniach,
w których mają np. ocenić liczebność
pewnych obiektów. Po „zablokowaniu”
języka wzrastała ich umiejętność dostrzegania dużych liczebności. Być może więc
u sawantów mechanizm jest podobny –
a ich umiejętności faktycznie znacznie
bardziej przypominają widzenie i manipulacje obrazowe niż myślenie w języku.
MH: Gdyby zapytać matematyka, który
szuka jakiegoś rozwiązania, czy myśli
w języku, czy poza nim, to powiedziałby,
że poza językiem. Natomiast gdy sprawdza, czy to właściwe rozwiązanie, czy nie,
to ujmuje to w słowa – języka formalnego,
ale to jest już jakiś język. Bardzo pomocny,
bo wszystko uściśla. Natomiast sama faza
poszukiwania nie wymaga języka.
BB: Przypomniała mi się opowieść Richarda Feynmana, który pracował w ten
sposób, że zapisywał mnóstwo kartek obliczeniami. Kiedyś dziennikarz zapytał
go, na czym polega myślenie – więc Feynman pokazuje mu kartkę. Dziennikarz
protestuje: ale ja nie pytam o efekt myślenia, tylko o sam proces. Feynman odparł:
ta kartka to jest właśnie ten proces.
Zastanawiam się też np. nad taktyką
zespołu piłkarskiego. Zawodnicy nieraz
22 MARC A 2020

BARTOSZ BROŻEK:

W rozumienie tekstu
zaangażowane są
części mózgu, których
używamy także do
takich czynności jak
poruszanie się czy
widzenie.

MICHAŁ HELLER:

Wielkim grzechem
filozofii jest to,
że rzeczywiste
problemy redukuje
się do problemów
pseudodefinicji
językowych.

JERZY STELMACH:

Rozumienie jest
urzeczywistnione
w interpretacji.
A interpretacja
dokonuje się tylko
w języku.
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rozumieją się na boisku bez słów czy gestów, wydaje się, że do przeprowadzenia
pięknej akcji język jest im w ogóle niepotrzebny. Z drugiej strony – nawiązując już
do sztuki – w swoich pamiętnikach Tadeusz Makowski opisywał, w jaki sposób
rozwiązywał pewne problemy malarskie
– właściwie poprzez dyskusje z samym
sobą.
Nie jest łatwo w tej kwestii coś rozstrzygnąć, bo język to coś, co przeorało
nasze widzenie świata. Nie możemy zobaczyć świata poza językiem. Nawet jeśli mówię, że jakieś zachowanie jest niejęzykowe, to i tak je postrzegam przez
filtr aparatu pojęciowego, który jest
charakterystyczny dla mojego języka.
W najbardziej fundamentalnym sensie
jeśli ktoś zna język, to nie może rozumieć poza językiem.
JS: Nie potrafię wyobrazić sobie rozumienia poza językiem. Nawet w przypadku „przedrozumienia”, które wydaje się być jakimś aktem lub procesem
przedjęzykowym. Gdy myślę o szczególnie mi bliskim „rozumieniu sztuki”, znajduję potwierdzenie mojego przekonania
na temat językowości przedrozumienia.
Aby móc wykształcić właściwe przedrozumienie, musiałem wcześniej przeprowadzić niezliczoną liczbę rozmów na
temat sztuki, najczęściej podobnie jak
wspomniany przez Bartka Tadeusz Makowski, z samym sobą. A wszystko po to,
aby w sytuacji oceny i wyboru móc posłużyć się przedrozumieniem, które przecież nie wzięło się znikąd, nie było żadnym objawieniem czy jednorazową iluminacją, lecz pochodziło z ukształtowanego w dłuższym okresie językowego doświadczenia sztuki.

Do której grupy Ksiądz Profesor
się zalicza?
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Narażę się prof. Brożkowi, ale zadam
jeszcze jedno pytanie definicyjne.
Słowo „rozumienie” ma w sobie
rdzeń „rozum”. Ciekawi mnie, czy to
dobry trop – czy w rozumieniu rolę
odgrywa wyłącznie czynnik intelektualny, czy pojawiają się też emocje
albo intuicje?
BB: To właśnie pokazuje bezużyteczność definicji. Możemy rozum zdefiniować jako to, co umożliwia rozumienie,
a rozumienie jako proces, który toczy się
dzięki rozumowi.

Nie róbmy tak w takim razie.
BB: Najkrótsza odpowiedź brzmiałaby, że część procesów, które wpływają ģ
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Bolesne
przebudzenie

ģ na rozumienie, zachodzi poniżej

progu świadomości. Mowa np. o intuicji, która podpowiada jakieś wyjaśnienia. Np. gdy widzę, że ktoś
wybiega z kawiarni i zaczyna krzyczeć. Zastanawiam się, co się stało.
Czy coś go boli? A może dostał jakąś
wiadomość? Albo przypomniał sobie o czymś? Te pytania pojawiają
się z nieświadomości. I intuicja czy
różne emocje mogą odgrywać choćby
na tym poziomie istotną rolę. Z drugiej strony – emocje to coś, co motywuje do rozumienia, do tworzenia teorii i poszukiwania prawdy. Szukamy
jakiegoś wyjaśnienia, bo nie możemy
znieść myśli, że mamy gdzieś sprzeczność. W tej sytuacji to rozum jest często na służbie emocji.
MH: W matematyce jest podobnie.
Einstein napisał kiedyś, że gdy wyliczył ze swojej teorii ruch peryhelionowy Merkurego i porównał go z wynikami obserwacji – które były znane
znacznie wcześniej – dostał palpitacji serca. Nie różni się to chyba zbytnio od przeżycia w obliczu pięknego
dzieła van Gogha.
Chciałbym jeszcze zapytać, czy
jest coś, czego nie da się zrozumieć? Czy są jakieś granice
rozumienia?
MH: Jest oczywiście mnóstwo rzeczy, których sam nie potrafię zrozumieć. Ale jeśli pytamy o to, czy jest
coś, co będzie zawsze poza granicami
rozumienia, to nawet nie wiem, kto
mógłby na to pytanie odpowiedzieć.
Chyba teolog...
BB: Możemy mówić o dwóch kwestiach. Po pierwsze, czy są jakieś granice absolutne ludzkich możliwości poznawczych. Dziś wiemy, że
te możliwości są bardzo rozległe,
wkrótce będziemy się jeszcze wspomagać sztuczną inteligencją, ale
trudno powiedzieć, czy istnieją dla
nas rzeczy niepoznawalne. Po drugie – istnieje takie zjawisko jak bełkot. Jeśli powiem „niezapominajka
jedzie ktoś balon czerwony”, to to nie
ma sensu – i dlatego nie da się tego
zrozumieć.
JS: Z bełkotem rzecz się ma tak, że
bez problemu rozpoznajemy go u innych, mając równocześnie spore trudności z rozpoznaniem go u siebie.


Rozmawiał ŁUK ASZ KWIATEK
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„Sen o teorii ostatecznej” Stevena Weinberga
miał być świetlistą wizją teorii wszystkiego
i tak jest też często przedstawiany. Z każdą kolejną
stroną wizja ta zaczyna się jednak rozmywać.

N

ajlepsze książki zabierają
nas w podróż. Tym, co najbardziej porusza, jest właściwa podróżowaniu niepewność. Co czyha za rogiem? Czy ten
wątek skończy się radośnie, czy tragicznie? Dynamikę tę trudno oczywiście uzyskać w książkach o nauce, które, w przeciwieństwie do literatury pięknej, rzadko
grają na naszych emocjach. Szczególną
grupą książek naukowych są więc te,
które wydają się rozwijać razem z autorem – takie, przy lekturze których odnosi
się wrażenie, że kolejne rozdziały były zaskoczeniem również dla tego, kto je napisał. Tak właśnie było chyba ze „Snem
o teorii ostatecznej” Stevena Weinberga.
Książka ta, napisana przez jednego
z najwybitniejszych fizyków XX w., noblistę, kluczowego architekta modelu standardowego cząstek elementarnych, miała
być w zamierzeniu hymnem na cześć
„teorii ostatecznej”. Najgłębszej, fundamentalnej teorii naukowej, z której wynikają wszystkie inne nauki, a ostatecznie
wszelka wiedza o przyrodzie. Z każdym
kolejnym rozdziałem wizja ta jest jednak
coraz silniej podważana i obostrzona kolejnymi warunkami. Ostatecznie zostaje
z niej ledwie cień pierwotnej świetności.
Oryginalny tytuł książki („Dreams of
a final theory”) można by przetłumaczyć
dwojako. Dream to zarówno sen, jak i marzenie. Problem ten pojawił się choćby
przy okazji słynnej mowy Martina Luthera Kinga, którą do dziś niektórzy tytułują „I had a dream” („Miałem sen”),
podczas gdy pastor King wypowiedział
wówczas słowa „I have a dream” („Mam
marzenie”). Piotr Amsterdamski, w którego przekładzie ukazała się książka Weinberga, był nie tylko fenomenalnym tłumaczem, ale przy tym świetnie rozumiał

fizykę i filozofię. Wierzę, że celowo zdecydował się na słowo „sen”. Wizja „teorii
wszystkiego”, z której wynikają wszystkie inne teorie naukowe, okazuje się bowiem właśnie tym: pięknym snem, z którego Weinberg zdaje się stopniowo na
oczach czytelników wybudzać.

Twierdza spajana logiką
Czego dotyczy ta wizja? Zacytujmy samego Weinberga. „Nasze obecne teorie
mają tylko ograniczony zakres ważności;
są wciąż prowizoryczne i niekompletne.
Jednak poza nimi widzimy czasami zarysy teorii ostatecznej, która miałaby nieograniczony zakres ważności i byłaby
zupełna i spójna. Poszukujemy pewnych
uniwersalnych prawd przyrody, a gdy takie prawdy znajdujemy, usiłujemy pokazać, jak można je wydedukować z prawd
jeszcze głębszych”. W tym miejscu autor dzieli się z nami swoją wizją, w której
wszystkie teorie naukowe – od teorii ewolucji, biomechaniki czy tektoniki płyt, aż
po mechanikę klasyczną, dynamikę płynów czy teorię kwantową – połączone są
strzałkami, wiodącymi od teorii „wyjaśniającej” do „wyjaśnianej”. Przykładowo,
teoria ewolucji miałaby wynikać z genetyki populacyjnej, genetyka populacyjna
z biologii komórki i genetyki molekularnej, te z kolei z biochemii... i tak dalej.
I teraz puenta: „Gdybyśmy poruszali się
w kierunku przeciwnym do owych strzałek, zawsze dotarlibyśmy do tego samego
punktu początkowego. Ten punkt to właśnie teoria ostateczna”.
Gdzie szukać teorii ostatecznej? Rzecz
oczywista, na obszarze fizyki cząstek elementarnych. W jednym z wczesnych rozdziałów książki (zatytułowanym „Hurra,
hurra! – na chwałę redukcjonizmu”)
Weinberg stwierdza, że prawdopodobnie

A R K A D I U S Z H A P K A D L A „T P ”
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Steven Weinberg

narazi się entomologom, jednak musi to
powiedzieć: badanie motyli nigdy nie doprowadzi nas do naprawdę głębokiego
zrozumienia świata przyrody, w przeciwieństwie do fizyki fundamentalnej. Dopiero w łonie fizyki kwantowej lub jej
przyszłego, nieznanego jeszcze następcy
„zbliżamy się do punktu, w którym zbiegają się wszystkie wyjaśnienia”.
Jakie byłyby korzyści z teorii ostatecznej? Gigantyczne! Po pierwsze, uzyskalibyśmy fundament, na którym opierałaby się cała nauka. Cała nauka musiałaby być z nim w zgodzie, stanowiłby
więc on pewny probierz, pozwalający na
osądzanie wszelkich przyszłych teorii.
22 MARC A 2020

Weinberg wspomina w paru miejscach
o pseudonauce – temacie, który interesował go przez całe życie – zaznaczając, że
tylko zunifikowana, będąca organiczną
całością nauka jest w stanie jednoznacznie wykluczyć telekinezę albo czytanie
w myślach. Teoria ostateczna wyznaczałaby więc ostatecznie ramy tego, co może
być realne.
To jednak nie koniec. Teoria taka stanowiłaby też wyzwanie rzucone filozofom i teologom. W książce przytoczone
są wypowiedzi fizyków, m.in. Einsteina,
zastanawiających się, czy „Bóg mógł
mieć wybór, gdy tworzył Wszechświat”.
Gdyby teoria ostateczna cechowała się

logiczną koniecznością, argumentuje
Weinberg, to nie dałoby się w niej nic
zmienić, nie powodując jej rozpadu („jak
piękna figurka z porcelany, której nie
można odkształcić, nie niszcząc jej przy
tym”) – stanowiłoby to wręcz ograniczenie nałożone na wolność Stwórcy! Choć
sam Weinberg nie korzysta z tego akurat
przykładu, dobrą demonstracją tej zasady
jest matematyka. Liczby całkowite tworzą system, w którym nie można swobodnie manipulować żadnym elementem,
nie wywołując katastrofy. Liczba 4 jest
tym, czym jest, ponieważ 3, 2 i 1 są tym,
czym są. Gdy już wiemy, że 2+2=4, to nie
mamy możliwości manewru, gdy ktoś ģ
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ģ nas zapyta, ile to jest 4 ₋2. Odpowiedzią

musi być 2. Inaczej mówiąc, w arytmetyce nie ma się swobody manipulacji pojedynczymi elementami. W najbardziej
odważnej wersji wizji Weinberga teoria
ostateczna miałaby być właśnie taką nienaruszalną, sztywną, konieczną twierdzą,
spajaną przez moc czystej logiki.

Kwantowy model krowy
Cóż za wizja!... Dopiero gdy się ją wyartykułuje, staje się jasne, jak wygórowanym jest żądaniem. Pierwsza wątpliwość,
która dopada Weinberga, to pytanie, czy
z owej teorii ostatecznej naprawdę będzie się dało wyprowadzić wszystkie inne
teorie naukowe. Po chwili namysłu autor uznaje, że owszem, istnieje kilka naprawdę złożonych problemów, których
nie da się wyprowadzić z fizyki cząstek.
„Rzecz jasna, teoria ostateczna nie będzie stanowiła kresu badań naukowych
w ogólności ani czystych badań naukowych, ani nawet czystych badań fizycznych. Niektóre interesujące zjawiska, od
turbulencji po procesy myślenia, pozostaną niewyjaśnione nawet po odkryciu
teorii ostatecznej. Jej odkrycie nie musi
wcale stanowić istotnej pomocy w zrozumieniu tych zjawisk”.
Można by jednak zapytać, co jest takiego szczególnego w turbulencji albo badaniach nad umysłem? Nic, jak się okazuje. Weinberg wymienia niedługo później również nadprzewodnictwo, genetykę i powstawanie galaktyk, a w innym
miejscu książki również dalsze dziedziny
jako posiadające tak dużą samodzielność, że odkrycie teorii ostatecznej mogłoby kompletnie się im na nic nie przydać. W pewnym momencie stwierdza
już całkowicie ogólnie: „Nie ma żadnej
gwarancji, że jakiekolwiek nowe odkrycia w dziedzinie cząstek elementarnych
bezpośrednio wspomogą rozwój innych
dziedzin nauki”.
W czym problem? Czy w łańcuchu wyjaśnień prowadzącym od teorii ostatecznej do wszystkich pozostałych dziedzin
nauki mogą pojawić się „luzy”? Przecież
teorie te miały sztywno wynikać z siebie
nawzajem? Weinberg wymienia kilka takich przyczyn.
Jedną z nich jest historyczność
Wszechświata: „Ingerencja przypadkowych wydarzeń historycznych nakłada
trwałe ograniczenia na to, co możemy
kiedykolwiek wyjaśnić”. Weźmy pod
uwagę choćby zoologię. Mogłoby rze-
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czywiście wydawać się, że pełnia wiedzy
o życiu krowy wynika z jej anatomii i fizjologii, te z budowy tkanek i komórek...
i tak dalej, aż do kwarków. Nie oznacza
to jednak, że naukowiec wyposażony
wyłącznie w wiedzę z zakresu fizyki będzie w stanie wyprowadzić z niej wiedzę
o krowie. Dlaczego właściwie krowa ma
cztery nogi, wymiona i jęzor? Dlaczego
ma układ krwionośny i płuca? Jest to
sumaryczny wynik milionów przypadkowych wydarzeń, które zaszły na powierzchni naszej planety w ciągu miliardów lat: uderzeń asteroid i wymierania gatunków, zderzeń kontynentów
i układu stref klimatycznych... Nasz hipotetyczny fizyk musiałby więc odtwo-

Teoria ewolucji
miałaby wynikać
z genetyki populacyjnej,
genetyka populacyjna
z biologii komórki
i genetyki molekularnej,
te z kolei z biochemii...
i tak dalej.

rzyć całą historię Wszechświata, przewidując ruchy wszystkich drobin skalnych
w Układzie Słonecznym, atom po atomie.
To zaś, jak uczy fizyka kwantowa, jest po
prostu niemożliwe – nie da się uzyskać
pełni wiedzy o przyszłym stanie świata.
Nawet gdybyśmy posiadali wiedzę o położeniu wszystkich cząstek we Wszechświecie, jego historia i tak pozostałaby dla
nas nieznana, a z nią fundamentalne reguły wielu nauk przyrodniczych.
Drugą przyczyną, dla której poszczególne nauki przyrodnicze nigdy nie dadzą się zredukować do fizyki cząstek, jest
ich praktyczna samodzielność: odrębność języka, metody, „stylu”. Oddajmy
głos Weinbergowi: „Nie ma powodu, aby
sądzić, że zbieganie się naukowych wyjaśnień do wspólnego punktu musi doprowadzić do ujednolicenia metod naukowych. Termodynamika, teoria chaosu
i biologia populacyjna będą się posługiwać własnymi pojęciami i regułami niezależnie od tego, czego nauczymy się jeszcze o cząstkach elementarnych”.

Nauczyć psa mechaniki
Wróćmy do zoologii. Nawet gdyby, czysto hipotetycznie, rzeczywiście udało się
stworzyć „kwantowy model krowy”, fizycy wciąż potrzebowaliby przy tworzeniu tego modelu gigantycznej ilości informacji od biologów. Informacji – podkreślmy – uzyskiwanych metodami właściwymi dla nauk biologicznych, wyrażonymi w ich języku. Budowę anatomiczną
krowy oraz opis wszystkich jej organów
i tkanek przygotowaliby anatomowie,
przeprowadzając sekcje, preparując
tkanki i opisując je zgodnie z prawidłami
ich sztuki. Fizyk nie miałby tu nic do gadania, a sam nie miałby oczywiście pojęcia, jak się odnajduje, wycina i preparuje
krowią szyszynkę. Gdyby zaś z „kwantowego modelu krowy” wynikły jakieś
wnioski praktyczne, ich „przetłumaczeniem” na teorię i praktykę zootechniki
czy weterynarii zajęliby się zootechnicy
i weterynarze, a nie fizycy.
Ostatecznie okazuje się, że „teoria
ostateczna”, nazywana dziś często pompatycznie „teorią wszystkiego”, byłaby
w gruncie rzeczy po prostu teorią cząstek
elementarnych, może tylko nieco głębszą
i ogólniejszą niż obecna kwantowa teoria
pola, bo obejmującą także podstawy teoretyczne kosmologii. Można by oczywiście uznać, że stworzenie takiej teorii to
niemały sukces sam w sobie: czyż nie byłoby wspaniale mieć w zanadrzu opis najgłębszego poziomu rzeczywistości fizycznej? Weinberg dochodzi do smutnego
wniosku, że i to raczej nigdy nie nastąpi.
Z jednej strony są ograniczenia czysto praktyczne. Sięganie do coraz głębszych warstw rzeczywistości może wymagać tworzenia coraz większych i bardziej kosztownych urządzeń, czego nie
można robić w nieskończoność. Jest taki
punkt, w którym optymista („fizycy wymyślą sposób, aby ominąć te ograniczenia”) przemienia się w naiwnego fantastę („ludzkie możliwości są nieograniczone”). Pieniądze czy możliwości technologiczne to jednak tylko wstęp do zasadniczego problemu. Kto właściwie
może nam zagwarantować, że posiadamy możliwości poznawcze pozwalające na zrozumienie najgłębszych zasad
kosmosu? Weinberg, trochę brutalnie,
porównuje to do próby nauczenia psa
mechaniki Newtonowskiej.
Na koniec koncepcji „teorii ostatecznej” zadany zostaje cios śmiertelny. A co,
jeśli ona w ogóle nie istnieje? Dotychczas
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zakładaliśmy, że w łańcuchu wyjaśnień
znajduje się „ogniwo pierwsze”, nic jednak tego nie gwarantuje. Ba, Weinberg
stwierdza w pewnym momencie, że
w gruncie rzeczy prawdopodobniej brzmi
ewentualność przeciwna: łańcuch wyjaśnień nigdy się nie kończy. „Trudno sobie wyobrazić, że kiedykolwiek poznamy
ostateczne prawa fizyki, których nie będzie już można wyjaśnić, odwołując się
do głębszych zasad. Wielu ludzi uważa za
oczywiste, że raczej znajdziemy nieskończony łańcuch coraz to głębszych zasad”.
Co więcej, takiego ostatniego ogniwa
nie da się wyobrazić nawet czysto logicznie. „Nie jest trudno wyobrazić sobie teorię ostateczną, której nie można wyjaśnić,
odwołując się do głębszych zasad, natomiast bardzo trudno wyobrazić sobie teorię, która by takiego wyjaśnienia nie potrzebowała”. Jak to rozumieć? Cóż, jest
to w gruncie rzeczy pradawny problem
pierwszej przyczyny, zdefiniowany przez
Arystotelesa, a przez Tomasza z Akwinu
przedstawiony jako „droga do Boga”,
uświadamiająca nam, że łańcuch naturalnych wyjaśnień nigdy nas w pełni nie
zadowoli. Rozumowanie jest wręcz dziecinnie proste: gdy zapytamy „dlaczego?”,
to bez względu na uzyskaną odpowiedź
zawsze będziemy mogli ponownie zadać
to samo pytanie.
Dlaczego atom jest taki, jaki jest? Ponieważ jądra i elektrony są takie, jakie są.

Dlaczego? Bo protony i neutrony są takie-a-takie. Dlaczego? Bo kwarki są takie-a-takie. Dlaczego? Bo struny są takie-a-takie. Dlaczego? Bo splątki są takie-a-takie.
Dlaczego? Bo zwitki są takie-a-takie. Dlaczego?... Nie da się wyobrazić sobie takiej
teorii fizycznej, która wyjaśniałaby samą
siebie, nie pozostawiając miejsca na kolejne „dlaczego?”. Teoria ostateczna po
prostu nie może istnieć. A przynajmniej
nie może być nią teoria naukowa, w której wszystko musi posiadać swoje racjonalne uzasadnienie.

Przyjemność poszukiwania
Piękny sen Weinberga rozwiewa się
więc na naszych oczach, a po lekturze
jego książki staje się oczywiste, że (a) jeśli nawet teoria ostateczna mogłaby istnieć (a raczej nie może); (b) jeśli nawet
potrafilibyśmy ją objąć rozumem (co nie
jest pewne); (c) jeśli nawet udałoby się ją
uzyskać czysto praktycznie (co może być
niewykonalne) – to i tak nie będzie ona
„teorią wszystkiego”, lecz po prostu nieco
głębszą kuzynką obecnej kwantowej teorii cząstek, tłumaczącą zachowania cząstek elementarnych i ewolucję kosmosu
w najszerszej skali oraz... niewiele więcej.
Skąd więc tyle zamieszania, skąd te tabuny podekscytowanych fizyków, tworzących z ogniem w oczach kolejne wersje
teorii strun, superstrun i pętlowej grawitacji? W „Śnie o teorii ostatecznej” można

Grawitacja kwantowa
w pięciu smakach
TEORIA STRUN zakłada, że
wszystkie cząstki elementarne
– elektrony, kwarki, fotony, bozony Higgsa, a także hipotetyczne grawitony, odpowiadające za oddziaływania
grawitacyjne – nie są bezwymiarowymi punktami, lecz
jednowymiarowymi strunami.
Mogą one drgać na różne sposoby i to właśnie te wibracje decydują o tożsamości danej cząstki.
Rozwijana intensywnie od pół
wieku, obecnie przyjęła postać
tzw. M-teorii, która oprócz
jednowymiarowych strun po22 MARC A 2020

sługuje się także „branami”
o większej liczbie wymiarów.
Pętlowa grawitacja kwantowa
postuluje, że nie tylko materia
ma strukturę ziarnistą (kwantową), lecz że dotyczy to także
samej czasoprzestrzeni. Nieco
konkretniej, jako pierwotne
„cegiełki” czasoprzestrzeni rozważa się w jej ramach mikroskopijne pętelki (stąd nazwa),
do których następnie stosuje się
formalizm matematyczny mechaniki kwantowej. Uważana
jest za najpoważniejszą rywalkę teorii strun.
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odnaleźć odpowiedź, chociaż chyba nie
taką, jakiej można się było spodziewać po
jednym z najgorętszych XX-wiecznych bojowników o teorię ostateczną.
Weinberg aż dwukrotnie odwołuje się
ostatecznie po prostu do przyjemności
z uprawiania fizyki i znajdywania kolejnych wyjaśnień. „Przyjemność, jaką daje
mi praca, zawsze była dla mnie wystarczającą motywacją”, stwierdza w pewnym
momencie. Nieco dalej zaś, po długim
fragmencie obrazującym nieskończony
ciąg kolejnych „dlaczego?”, padają następujące słowa: „Nie jest łatwo wyjaśnić, co
właściwie robimy, odpowiadając na takie
pytanie. Na szczęście nie jest to rzeczywiście konieczne. Naukowe wyjaśnianie to
pewien rodzaj zachowania, które sprawia
nam przyjemność, podobnie jak miłość
i sztuka. Najlepiej można zrozumieć istotę
naukowego wyjaśnienia, osobiście przeżywając szczególny dreszcz podniecenia,
jakiego się doświadcza, gdy rzeczywiście
uda się coś wyjaśnić”.
A może wizja „teorii wszystkiego” to
po prostu miłe, pobudzające, ale ostatecznie złudne marzenie, któremu fizycy
lubią czasem się oddawać, ponieważ dodaje im ono sił? Pisząc „Sen o teorii ostatecznej”, Weinberg do końca nie mógł
się chyba zdecydować, czy marzenie to
pobudzać, czy się z nim twardo rozliczyć – i to dlatego powstała naprawdę
świetna książka.
©π ŁUK ASZ LAMŻA

Dynamiczna triangulacja przyczynowa inaczej podchodzi do
kwestii kwantowania struktury czasoprzestrzeni. Według
niej ta ostatnia zbudowana jest
z „komórek” o kształcie stanowiącym czterowymiarowy odpowiednik trójkąta (i dlatego
„triangulacja”). Sąsiednie komórki mogą tworzyć różne konfiguracje, co w dużej skali przekłada się na różne sposoby
zakrzywiania się czasoprzestrzeni.
Geometria nieprzemienna
wychodzi z założenia, że
zamiast próbować kwantować
geometrię czasoprzestrzeni,
należy raczej rozszerzyć metody
nowoczesnej geometrii na
świat kwantów. Okazuje się, że

wiąże się to z koniecznością
rezygnacji z prawa
przemienności mnożenia (A×B
może być tu różne od B×A), ale
za to pozwala przerzucić mosty
między matematyką ogólnej
teorii względności a tą
stosowaną w mechanice
kwantowej.
Teoria twistorów bazuje na idei
Rogera Penrose’a, by w opisie
czasoprzestrzeni zamiast liczb
rzeczywistych wykorzystać
liczby zespolone, czy raczej
wyrastające z matematyki liczb
zespolonych abstrakcyjne
obiekty zwane twistorami. Po
raz pierwszy zaproponowana
50 lat temu, ostatnio przeżywa
renesans dzięki odkryciu jej
związków z teorią strun. © TM
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CO Z TYM KOSMOSEM?
TEKST ŁUKASZ LAMŻA
INFOGRAFIKA LECH MAZURCZYK
©A N D R E Y _ L – S T O C K . A D O B E . C O M

Nie jest łatwo ustalić, jaki jest Wszechświat w największej skali. Skończony
czy nieskończony? Istniał zawsze czy powstał? Będzie istnieć wiecznie
czy kiedyś przeminie? A może znany nam Wszechświat to tylko mały fragment
czegoś znacznie większego, co nazywamy czasem Wieloświatem?
Oto niewielka próbka modeli kosmologicznych, dawnych i współczesnych. ©π

WSZECHŚWIAT CYKLICZNY

WSZECHŚWIAT PĄCZKUJĄCY

To najprostszy model Wieloświata.
Gdyby nasz Wszechświat rozpoczął się
od Wielkiego Wybuchu i zakończył
Wielkim Kolapsem, można
by względnie łatwo połączyć ze sobą
szereg takich wszechświatów. Bądź
co bądź, Wybuch i Kolaps są do siebie
bardzo podobne. Każdy z kolejnych
wszechświatów (pisanych już teraz
małą literą) mógłby być przy tym
identyczny (ciekawe!) lub różny
(jeszcze ciekawsze!).

Jest wiele modeli Wieloświata.
Ten należy do bardziej egzotycznych.
Okazuje się, że katastrofalne
zapadanie się materii
w stylu Wielkiego Kolapsu może
zachodzić na małą, lokalną skalę, czego
skutkiem jest czarna dziura.
A co, gdyby wszystkie takie
minikolapsy zostały „zszyte” z wielkimi
wybuchami? Odpowiedź brzmi:
wszechświat pączkujący nowymi
wszechświatami, te zaś kolejnymi...
i kolejnymi...

STAN STACJONARNY

To jeden z prostszych modeli.
Występuje w niektórych tradycyjnych
kosmologiach i mitologiach, przez
paręset lat lubili go fizycy. To Kosmos
istniejący od zawsze i po wieki
wieków, zawsze taki sam, plus minus
naturalne cykle przyrodnicze
(wiosna–lato–jesień–zima...) albo
cykle wzlotu i upadku człowieka (złota
era–srebrna era–brązowa era...).
Od lat 30. XX wieku wiemy, że nasz
Wszechświat taki nie jest.

A co, gdybyśmy chcieli zachować
jednocześnie rozszerzanie się
Wszechświata i niezmienną gęstość
materii tak, aby w przeszłości nie
zdążała do nieskończoności,
a w przyszłości do zera? To model
stanu stacjonarnego – bez Wielkiego
Wybuchu! – w którym w wiecznie
rozszerzającym się Wszechświecie
„brakująca” materia jest stale
uzupełniana, atom za atomem.
Dziś mało kto w ten model wierzy.

UPŁYW CZASU

WSZECHŚWIAT STATYCZNY

niezmienna
gęstość

WIELKI WYBUCH

WIELKI KOLAPS

W pierwszej połowie XX w. wyszło na
jaw, że cała materia we Wszechświecie
powolutku rozrzedza się, rozsuwa, jak
gdyby przestrzeń pod naszymi nogami
się rozszerzała.
W przyszłości Kosmos będzie więc coraz
doskonalszą próżnią, w przeszłości zaś
w pewnym momencie jego gęstość
sięgała nieskończoności:
to osławiony Wielki Wybuch (Big Bang).
Jest to dziś standardowy naukowy
pogląd na Wszechświat.

Grawitacja przyciąga ku sobie
wszystko, co ma masę. Okazuje się, że
gdyby materii było odpowiednio dużo,
z czasem grawitacja mogłaby
powstrzymać globalne rozszerzanie się
i doprowadzić do katastrofalnego
zapadnięcia się Wszechświata.
To właśnie Wielki Kolaps (Big Crunch).
Dziś wydaje się, że naszemu
Wszechświatowi brakuje masy, aby
spełnił się ten scenariusz, a tempo
rozszerzania się wręcz rośnie.

większa
gęstość

mniejsza
gęstość

wybuch

22 MARC A 2020
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W poszukiwaniu
fundamentów
MICHAŁ ECKSTEIN

Zastępy naukowców pracują nad stworzeniem teorii,
która ujmowałaby wszystkie znane nam dzisiaj oddziaływania fizyczne
w jeden matematyczny wzór. Ale nawet jeśli ją stworzymy,
nie będziemy wiedzieć o świecie wszystkiego.

Początki praw
Jeszcze na początku XVII w. powszechnie uważano, że fizyką
ziemską rządzą inne prawa niż sferą gwiazd i planet. Model
kopernikański stanowił rewolucję w zrozumieniu tej drugiej,
ale nie mówił nic o przedmiotach materialnych w zasięgu naszych rąk. Z kolei np. prawa balistyki sformułowane przez
Niccolò Fontanę Tartaglię w 1537 r. dobrze opisywały trajektorię kuli armatniej, ale nikomu nawet nie przyszło do głowy,
że mogą one mieć cokolwiek wspólnego z ruchami sfer niebieskich.
Pierwszym, który zaczął podejrzewać, że na Ziemi obowiązują takie same prawa co w kosmosie, był Johannes Kepler.
W 1609 r. w traktacie „Astronomia Nova” wysnuł podejrzenie,
że ciała niebieskie składają się zasadniczo z takiej samej materii jak inne obiekty w naszym otoczeniu. W konsekwencji
poszukiwał „fizycznej przyczyny” ruchów planet i poprawnie
zidentyfikował ją jako siłę przyciągania.

Choć intuicja Keplera była właściwa, nie udało mu się odpowiednio sformalizować swoich praw grawitacji. Dokonał tego
dopiero Isaac Newton w 1686 r. Geniusz jego teorii polegał na
jej uniwersalności. Istotnie, mówimy o powszechnym prawie
ciążenia, co oznacza, że wszystkie masywne obiekty muszą
przyciągać się z siłą odwrotnie proporcjonalną do kwadratu
odległości między nimi.
Prawo powszechnego ciążenia, a także prawa mechaniki
klasycznej okazały się dalece bardziej uniwersalne, niż Newton mógł się spodziewać. Do dzisiaj stosujemy je z powodzeniem do modelowania ruchu obiektów fizycznych odległych
od siebie od około milimetra po miliony kilometrów. Co więcej, okazało się że sama matematyczna struktura teorii Newtona kryje w sobie niespodzianki.
Na jedną z nich natrafił w latach 80. XIX w. francuski fizyk
matematyczny Henri Poincaré. Rozważał problem trzech ciał
przyciągających się grawitacyjnie zgodnie z równaniami Newtona. Poincaré za zdumieniem zauważył, że niektóre trajektorie są wysoce nieregularne. To odkrycie teoretyczne (dokonane
ponad 200 lat po publikacji „Principiów” Newtona) zapoczątkowało nową dziedzinę chaosu deterministycznego, która ma
zastosowanie w niemal każdej dziedzinie wiedzy: od mechaniki do meteorologii i ekonomii.

Unifikacja fizyki
W połowie XIX w. nastąpiła druga kluczowa unifikacja
praw fizyki. Dokonał jej James Clerk Maxwell, łącząc prawa
Ampère’a, Faradaya i Gaussa, dotyczące różnych zjawisk elektrycznych i magnetycznych, w jeden spójny układ równań.
W dodatku Maxwell szybko zdał sobie sprawę, że jego równania implikują istnienie fal elektromagnetycznych, które
są niczym innym jak światłem. W ten sposób powstała teoria
elektromagnetyzmu, obejmująca również zjawiska optyczne.
Bez niej trudno byłoby sobie nawet wyobrazić dzisiejszy świat
przeniknięty elektroniką.
W 1865 r. mieliśmy zatem dwie fizyczne „teorie wszystkiego”: jedna dotyczyła ruchu obiektów masywnych, a druga
zjawisk elektromagnetycznych. Sam Maxwell uważał, że jego
równania są jedynie efektywnym opisem, a fale elektromagnetyczne rozchodzą się w ośrodku materialnym zwanym
eterem, niczym fale na powierzchni wody. Żeby poznać mechaniczne własności eteru, należało zatem zmierzyć prędkość
światła względem niego. Jednak, ku powszechnemu zaskocze-

K O L A Ż : N ATA L I A P O L A S I K / @ M O O N WAT E R P L

J

uż u zarania dziejów ludzie zdawali sobie sprawę, że
światem rządzą pewne prawa. Przejawiały się one w regularnościach zachodzących w przyrodzie, takich jak
następowanie po sobie pór roku czy też cykliczne wylewy Nilu. Z czasem okazało się, że owe regularności można
precyzyjnie opisać w języku matematyki. Co więcej, niektóre
matematyczne modele okazały się na tyle żywotne, że pozwoliły przewidzieć i odkryć nowe zjawiska, które ukazały nam
nieznane oblicza przyrody.
Dzisiaj metoda matematyczno-empiryczna święci triumfy
zarówno w sferze czysto poznawczej, jak i technicznej. Trudno
jednak nie odnieść wrażenia, że – nawet na gruncie samej
tylko fizyki – teorie nam się „rozjechały”. Każda z nich bardzo
dobrze modeluje jakiś wycinek rzeczywistości, ale nie wydaje
się, aby tworzyły spójną całość.
Spora część fizyków, w tym tak znamienitych jak Stephen
Hawking, Gerardus ’t Hooft czy Steven Weinberg, uważa, że
możemy skonstruować „teorię wszystkiego”, która będzie
w sobie zawierać wszystkie dotychczasowe modele jako szczególne przypadki. Przekonanie to wynika z sukcesów fizyki
teoretycznej, która rozwijała się na drodze unifikacji. Rzeczywiście, w historii nauki wielokrotnie okazywało się, że pozornie niezwiązane ze sobą zjawiska podlegają w istocie tym samym zasadom. Czy jednak program ten można rozwijać dowolnie daleko?

niu, eksperyment Alberta A. Michelsona i Edwarda W. Morleya przeprowadzony w 1887 r. sugerował, że prędkość światła
jest stała i niezależna od jakiegokolwiek kierunku. Stanowiło
to poważny problem dla mechanicznej „teorii wszystkiego”.
Kryzys w fizyce nie trwał jednak zbyt długo. W 1905 r. Albert Einstein ogłosił szczególną teorię względności postulując,
że prędkość światła w próżni jest stałą przyrody – niezależną
od ruchu obserwatora oraz własności mikroskopowych obiektów materialnych. Udało się wyjaśnić naturę fal elektromagnetycznych jako obiektów nieposiadających masy, ale niosących
energię. Rozchodzą się one w próżni z prędkością światła i żaden eter nie jest do tego potrzebny.
Postulat Einsteina stanowił przewrót, bo podważył obowiązującą od wieków mechanistyczną wizję świata. Jednak jeśli
prędkości obiektów są małe (dużo mniejsze od prędkości świa22 MARC A 2020

tła), to równania dynamiki wynikające z teorii względności
efektywnie sprowadzają się do równań mechaniki klasycznej. Einstein stworzył zatem w 1905 r. nową „teorię (prawie)
wszystkiego”, w której mechanika klasyczna była zawarta jako
przypadek graniczny. Prawie, ponieważ na uboczu pozostawało wciąż Newtonowskie prawo powszechnego ciążenia. Pełnej unifikacji Einstein dokonał 10 lat później w ramach ogólnej teorii względności. Zmieniła ona dramatycznie nasze rozumienie nie tylko w kwestii obiektów niebieskich, ale i całego
Wszechświata, a nawet czasu i przestrzeni (zob. tekst Sebastiana Szybki pt. „Utkany z czasu i przestrzeni”).
O ile jednak Einsteinowska czasoprzestrzeń stanowi odpowiednią „scenę” dla zjawisk elektromagnetycznych, o tyle
ogólna teoria względności o samym elektromagnetyzmie już
nie mówi. Einstein poświęcił sporo energii na poszukiwanie ģ
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ģ „teorii wszystkiego”, w której równania pola grawitacyjnego

i równania Maxwella zostałyby zunifikowane w ramach jednego nadrzędnego prawa.
Ten program okazał się dużo trudniejszy do zrealizowania,
niż można było przypuszczać. A to dlatego, że w XX w. wydarzyła się jeszcze druga rewolucja, która obnażyła granice stosowalności mechaniki klasycznej w mikroświecie. Mowa oczywiście o teorii kwantów królującej w fizyce atomowej. Podobnie jak teoria Einsteina, tak i mechanika kwantowa wniosła
nową stałą przyrody – h – wprowadzoną w 1900 r. przez Maxa
Plancka. Charakteryzuje ona m.in. nieoznaczoność pędu i położenia cząstek kwantowych (głoszącą, że im więcej wiemy
o pędzie jakiejś cząstki, tym mniej wiemy o jej położeniu –
i odwrotnie). Mechanikę klasyczną możemy rozpatrywać jako
granicę mechaniki kwantowej dla h = 0.
Możemy więc powiedzieć, że mechanika kwantowa jest
ogólniejsza niż mechanika klasyczna, gdyż obejmuje szerszy zasięg zjawisk. Skoro jednak ani teoria względności, ani
mechanika kwantowa nie są teoriami „wszystkiego”, to konieczne wydaje się poszukiwanie ich unifikacji.
Pionierami konstruowania relatywistycznej mechaniki
kwantowej byli m.in. Paul Dirac i Richard Feynman. W ten
sposób narodziła się kwantowa teoria pola unifikująca mechanikę kwantową ze szczególną teorią względności. Jak mają
się do tego jednak równania Maxwella? Otóż okazuje się, że na
poziomie fundamentalnym fale elektromagnetyczne rzeczywiście podlegają prawom mechaniki, tyle że jest to mechanika
kwantowa. Rolę „cząstek światła” przejęły fotony – kwanty
pola elektromagnetycznego.

Sen o teorii ostatecznej
Dzisiaj mamy zatem dwie „teorie wszystkiego”: kwantową teorię pola oraz ogólną teorię względności. Wiemy, że są one niekompatybilne – zasady Einsteinowskie stoją w sprzeczności
z zasadami kwantowymi. Dlatego też fizycy nie ustają w wysiłkach, aby zunifikować obie te teorie w ramach jednego uniwersalnego zestawu praw.
Nasuwa się jednak pytanie, po co nam właściwie jedna teoria wszystkiego? Zarówno kwantowa teoria pola, jak i ogólna
teoria względności działają doskonale i nie znamy obecnie
żadnych zjawisk, które nie dałyby się modelować w ramach
jednej z nich.
Pierwszym powodem jest nadzieja, że teoria kwantowej grawitacji pozwoli nam przewidzieć nowe zjawiska, z których istnienia nie zdajemy sobie nawet sprawy. Rzeczywiście, sukces
teorii względności i mechaniki kwantowej, a uprzednio także
teorii Newtona, zasadza się na ich niebywałej wręcz mocy predykcyjnej. Na przykład teoria kwantowa niemal natychmiast
ukazała nam zupełnie nowe oblicze atomów i ich skomplikowanej struktury wewnętrznej, a z ogólnej teorii względności
wynika choćby istnienie fal grawitacyjnych – przewidzianych
na gruncie matematyki sto lat przed ich faktycznym zaobserwowaniem w 2015 r.
Uzasadnione jest zatem oczekiwanie, że unifikacja mechaniki kwantowej z teorią Einsteina ukaże nam zupełnie nowe
oblicze Przyrody. Co więcej, należy się spodziewać, że „teoria
wszystkiego” da nam nie tylko satysfakcję poznawczą, ale pozwoli wykorzystać zjawiska do opracowania być może zaskakujących technologii. Niestety, żadnej z teorii pretendujących

do miana „ostatecznej unifikacji” (jak np. teoria strun, pętlowa
kwantowa grawitacja, geometria nieprzemienna, teoria twistorów... – zob. ramka „Grawitacja kwantowa w pięciu smakach”, str. 73) nie udało się uzyskać potwierdzenia doświadczalnego, o zastosowaniach technicznych nie wspominając.
Druga kwestia motywująca poszukiwanie „teorii wszystkiego” to fakt, że unifikacja fizyki nie jest jedynie zabiegiem
formalnym. Oprócz oddziaływań elektromagnetycznych
znane są również słabe oraz silne siły jądrowe, odpowiedzialne
m.in. za rozpad promieniotwórczy pierwiastków. W latach 60.
XX w. Sheldon Glashow, Abdus Salam i Steven Weinberg dokonali unifikacji oddziaływań elektromagnetycznych i słabych w ramach kwantowej teorii pól „elektrosłabych”. Zakłada ona, że przy odpowiednio dużych gęstościach energii
nośniki oddziaływań – fotony i bozony słabe W i Z – tworzą
jeden byt. Aby sprawdzić tę odważną hipotezę, zbudowano akcelerator cząstek elementarnych w CERN pod Genewą, gdzie
udało się wytworzyć odpowiednie warunki fizyczne. Teoria
Glashowa-Salama-Weinberga okazała się prawdziwa i przyniosła jej autorom Nagrodę Nobla w 1979 r.
Elektrosłaba unifikacja oddziaływań jest jednak czymś
znacznie poważniejszym niż abstrakcyjnym modelem zjawisk
w ekstremalnych warunkach fizycznych. Wysokim energiom
odpowiadają małe skale odległości, a również, w zgodzie z obowiązującym modelem kosmologicznym, bardzo wczesne
dzieje całego Wszechświata. Oznacza to, że 10-11 sekundy po
Wielkim Wybuchu nie było jeszcze żadnych fotonów ani bozonów słabych, tylko jedno kwantowe pole elektrosłabe, a fizyka bliższa naszemu codziennemu doświadczeniu dopiero
później się z niego wyłoniła. Dzisiaj ślady tej pierwotnej jedności możemy zaobserwować wewnątrz jąder atomowych,
na skalach 10-15 metra, co wymaga ogromnej energii osiąganej
tylko w akceleratorach, takich jak LHC w CERN.
To właśnie owo rewolucyjne odkrycie zainspirowało fizyków do poszukiwania jednej teorii wszystkich oddziaływań.
Na pierwszy ogień wzięto oddziaływania jądrowe silne, co do
których spodziewamy się, że tworzyły jedność z elektrosłabymi ok. 10-36 sekundy po Wielkim Wybuchu. Żeby się o tym
przekonać, musielibyśmy jednak zbadać strukturę materii na
skalach ok. 10-30 metra, co wymagałoby gigantycznych energii
– o rzędy wielkości wyższych niż te dostępne nawet w najmocniejszych akceleratorach. Poszukuje się zatem intensywnie dowodów pośrednich, na razie bez sukcesów.
Pełna unifikacja, owa mityczna, prawdziwie kwantowa grawitacja, miałaby panować jeszcze wcześniej – 10-43 sekundy
po Wielkim Wybuchu, a jej obecne królestwo to skale rzędu
10-35 metra. Tak ekstremalne skale wykluczają jakikolwiek
bezpośredni wgląd doświadczalny w dającej się przewidzieć
przyszłości. Niemniej jednak były i są przeprowadzane rozmaite eksperymenty i obserwacje kosmiczne testujące niektóre
z modeli kwantowej grawitacji. Na razie przyroda nie daje nam
jednak żadnej wskazówki na temat tego, która z wielu konkurujących teorii „ostatecznej unifikacji” jest prawdziwa (o ile
którakolwiek z nich jest prawdziwa).

Przestroga Newtona
Przypuśćmy, że udało nam się odkryć kwantową teorię grawitacji – mamy spójny model i dowód empiryczny. Nazwanie jej
„teorią wszystkiego” brzmi jednak cokolwiek nieskromnie.

Rzeczywiście, unifikacja wszystkich czterech znanych oddziaływań to tylko częściowy sukces, jeśli mamy ambicję wyjaśnienia całości zjawisk. „Teoria wszystkiego” musiałaby wytłumaczyć m.in. naturę ciemnej materii stanowiącej 27 proc. energii
Wszechświata, tajemnicę stałej kosmologicznej odpowiedzialnej za jego przyspieszoną ekspansję czy też zagadkową hierarchię mas cząstek elementarnych, które rozciągają się od
ułamków aż do set miliardów elektronowoltów.
Inna sprawa to: skąd
właściwie mielibyśmy wiedzieć, że rzeczywiście dysponujemy ostateczną „teorią wszystkiego”? Samo wyjaśnienie wszystkich wyników dotychczasowych obserwacji i eksperymentów
nie wystarczy. Od dobrej
teorii fizycznej wymaga
się również przewidywania przyszłości. Musiałaby
zatem antycypować nowe
zjawiska, które rzeczywiście zostałyby zaobserwowane w nowych doświadczeniach.
Choć ten scenariusz
może wydawać się mało realistyczny, to warto pamiętać, że między zapisaniem
równań teorii a zrozumieniem klasy ich rozwiązań
jest przepaść. Dziś nikt nie
wątpi, że równania Einsteina doskonale modelują Wszechświat na dużych skalach i że to się nie zmieni, jeśli okażą się
one jedynie przybliżeniem jakiejś ogólniejszej struktury. Jest
to niezależne od faktu, że ścisłych rozwiązań równań pola grawitacyjnego jest, po ponad stu latach, dosłownie garstka i nie
mamy żadnych ogólnych metod ich konstruowania. I to też
się nie zmieni, nawet jeśli teoria Einsteina zostanie wchłonięta
przez jakiś ogólniejszy formalizm. Wprost przeciwnie, równania „teorii wszystkiego” najprawdopodobniej byłyby tak
skomplikowane, że rozwiązywanie ich zapewniłoby zajęcie
dla wielu pokoleń fizyków.
Odkrycie tak rozumianej „teorii wszystkiego” jest marzeniem wielu fizyków. Teoria ta miałaby stanowić ostateczną
i niewzruszoną podstawę do budowy wszelkich modeli zjawisk fizycznych.
W świetle historii rozwoju fizyki to oczekiwanie wydaje się
naiwne. Raptem 150 lat temu gotowi byliśmy uznać, że to teoria Newtona jest podstawą wszechrzeczy. Dzisiaj większość fizyków wskazałaby raczej na kwantową teorię pola, choć niektórzy, jak np. sir Roger Penrose, twierdzą, że bardziej fundamentalna jest ogólna teoria względności.
Warto wspomnieć, że sam Newton, choć świadomy doniosłości swoich odkryć, był raczej ostrożny w ferowaniu ostatecznych wyroków. W „Matematycznych zasadach filozofii
przyrody” zawarł Regułę 4., która głosi, że reguły teoretyczne
opracowane na podstawie danych empirycznych powinny
22 MARC A 2020
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być uważane za prawdziwe bądź „prawie prawdziwe” dopóty,
dopóki nie zostaną odkryte doświadczalnie wyjątki od tych
reguł.

Nauka na błędach
Dlaczego zatem znamienici fizycy poszukują jednej „teorii
wszystkiego” z uporem godnym lepszej sprawy? Sądzę, że
pierwszym powodem są
niewątpliwe sukcesy unifikacji fizyki zapoczątkowane przez Keplera i Newtona, a obecnie kontynuowane dzięki akceleratorom cząstek i potężnym
teleskopom. Druga kwestia to dyskomfort związany z tym, że dysponujemy dwiema teoriami
fundamentalnymi, których zasady są wzajemnie
sprzeczne. Istotnie, budowa
spójnego obrazu świata stanowi trzon metody naukowej, która tak niebywale
dobrze funkcjonuje już od
kilkuset lat.
W Regule 4. Newtona
jest jednak ukryta jeszcze
jedna przestroga metodologiczna. Jeśli eksperyment
ma w sposób wiarygodny
zaświadczać o prawdziwości danej teorii, to musi
Prawo ciążenia,
z konieczności wykraczać
a także prawa
poza nią. To zabija w zarodku samą możliwość
mechaniki
istnienia „teorii wszystklasycznej okazały
kiego”. Innymi słowy, jeśli skonstruujemy formasię dalece bardziej
lizm przewidujący wyniki
uniwersalne, niż
wszystkich przyszłych eksperymentów, to de facto
Newton mógł się
utracimy możliwość jego
spodziewać.
empirycznej weryfikacji.
Zamiast testować teorie,
zajęlibyśmy się wówczas
utwierdzaniem siebie samych w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej ścieżce. O tym, że
jest to realne zagrożenie, niech świadczy fakt, że teoria epicykli
(w gruncie rzeczy fałszywa) była stosowana i rozwijana przez
blisko 2 tys. lat dlatego, że nikt nie próbował podważyć jej założeń o geocentryzmie i kolistości ruchów ciał niebieskich.
Sztuka uprawiania fizyki opiera się na umiejętności lawirowania pomiędzy budowaniem teorii na podstawie przyjętych zasad i kwestionowaniem tychże zasad. Z jednej strony
musimy zakładać, że jakaś „Teoria Wszystkiego” – zbiór praw
Przyrody – rzeczywiście istnieje i nasze teorie przez małe „t”
mogą się do niej zbliżać. Z drugiej strony nie wolno nam nigdy
uznać, że już ją osiągnęliśmy. 
© MICHAŁ ECKSTEIN
KO L A Ż : N ATA L I A P O L A S I K / @ M O O N WAT E R P L
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Oblicza symetrii
WOJCIECH GRYGIEL

Czasem piękna jest jej doskonałość,
innym razem jej brak. Fizyków najbardziej interesują te sytuacje,
gdy symetria ulega złamaniu.

P

ojęcie symetrii posiada swoje
korzenie w myśli starożytnej Grecji. O jego pierwotnym
sensie przekonuje etymologia. Słowo „symetria” składa się bowiem
z dwóch członów: (1) sym, tłumaczonego
jako ,,razem”, ,,wspólnie” oraz (2) metron,
oznaczającego miarę. Symetria, jeśli zawierzyć etymologii, tożsama jest więc ze
współmiernością i takie też jej rozumienie pojawia się w „Elementach” Euklidesa
– jednym z najstarszych znanych systematycznych podręczników matematyki.
Myśl grecka nadała symetrii dużo głębsze
znaczenie, oparte na relacji proporcji, wyrażonej w liczbach naturalnych. Relacja
ta spełniała fundamentalną rolę harmonizowania różnych od siebie elementów
w jednolitą całość, tłumacząc np. współbrzmienie dźwięków. W ten sposób symetria stała się kluczowa dla wyrażenia
idei harmonii, piękna i jedności. Grek
podziwiający złożoność świata i harmonijne uzupełnianie się przeciwnych sobie tendencji wierzył, że owe na pozór
sprzeczne ze sobą elementy świata muszą być na głębszych poziomach rzeczywistości spojone w jedno.
Koncepcja symetrii jako proporcji zaczęła jednak w okresie renesansu ustępować innemu jej rozumieniu. Choć było
ono mniej intuicyjne, to dzięki swojemu
bardziej abstrakcyjnemu charakterowi
pozwoliło symetrii stać się potężnym narzędziem zmatematyzowanych teorii fizycznych. Z pozoru zmiana nie wydaje się
wcale zbyt istotna: zamiast akcentować
podobieństwo związanych poprzez symetrię obiektów, uwagę skupiamy na ściśle
określonych aspektach ich równoważności. Przykładowo, jeśli obrócimy sześcian
o 90o względem osi przechodzącej przez
środki jego przeciwległych ścian, otrzymamy obiekt wyglądający dokładnie tak
samo jak przed obrotem – struktura ta
pozostaje w wyniku zastosowanej operacji zachowana albo, jak się to częściej

mówi, stanowi jej niezmiennik. Myślenie
o symetrii w kategoriach niezmienników
przekształceń jest aktualne do dziś i leży
u podstaw nowoczesnego rozumienia
świata na fundamentalnym poziomie.
W takim rozumieniu symetrii bierze
się pod uwagę trzy jej podstawowe elementy: przekształcenie, strukturę oraz
zachowanie. Symetrią jest bowiem takie
przekształcenie, które, działając na dany
obiekt, pozostawia zachowaną jego strukturę, czyli sieć relacji występujących pomiędzy elementami tego obiektu. O symetrii można więc myśleć jako o ,,odporności na zmianę” – jakaś cecha danego
obiektu pozostaje niezmieniona w toku
dokonanego przekształcenia. Z uwagi na
fakt, że tak operacje symetrii, jak i niezmienniczość odnoszą się zawsze do tej
samej struktury, można słusznie podejrzewać, że między tymi pojęciami istnieją
istotne związki. Zanim jednak je omówimy, musimy zapoznać się z matematycznym pojęciem grupy, kluczowym dla
formalizacji koncepcji symetri.

Inwazja grup
Odkrycie teorii grup dokonało się nie na
gruncie geometrii, lecz algebry, będącej
jednym z najstarszych działów matematyki. Pierwotnie dotyczyła metod rozwiązywania równań, w jaki jednak sposób
przejść od x=2y+5 do pojęcia symetrii? Historia tego odkrycia stanowi piękną demonstrację charakterystycznego w matematyce uogólniania i abstrahowania.
Pojęcie grupy zostało wprowadzone
przez francuskiego matematyka, Évariste’a Galois (1811–1832), natomiast jego
formalną definicję podał brytyjski matematyk Arthur Cayley (1821–1895). Grupa
to dla współczesnego matematyka każdy
zbiór obiektów tworzących w pewnym
szczególnym sensie spójną całość – tak że
w wyniku określonej operacji możemy
„przeskakiwać” od jednego elementu tej
grupy do innego. Grupę tworzą np. liczby

całkowite, ponieważ operacja dodawania
dostarcza nam „powiązania” pomiędzy
liczbami 2 i 3 oraz liczbą 5.
Dla zastosowań teorii grup w matematyce i fizyce ogromne znaczenie posiadały dwa teoretyczne rezultaty: program
erlangeński, sformułowany w 1872 r.
przez niemieckiego matematyka i geometrę Felixa Kleina (1849–1925), oraz
tzw. twierdzenia Noether, udowodnione w 1918 r. przez niemiecką matematyczkę Emmy Noether (1882–1935).
W ramach programu erlangeńskiego
wypracowany został metajęzyk – czyli
ogólniejszy, bardziej abstrakcyjny język
– pozwalający na zunifikowanie istniejących geometrii, takich jak geometria
euklidesowa, afiniczna, hiperboliczna
czy geometria rzutowa. Ów nowatorski program zmienił całkowicie rozumienie pojęcia „geometria”. Zamiast
klasycznego poglądu, że nauka ta mówi
o stosunkach przestrzennych – a więc
jest po prostu znaną nam ze szkoły nauką o punktach, prostych, kątach i figurach geometrycznych – definiował jako
geometrię dowolny zbiór obiektów wraz
z pewną grupą przekształceń. Geometria
bada więc te własności obiektów, które
nie zmieniają się przy dowolnym przekształceniu z obranej grupy. Własności
te określa się mianem niezmienników
danej grupy przekształceń.
Twierdzenia Noether wiążą natomiast
symetrie ze światem fizyki, wprowadzając nową, bardzo już teraz abstrakcyjną
naukę geometrii do opisu świata przyrody. Pierwsze twierdzenie Noether, mówiąc nieformalnie, głosi, że każdej ciągłej
i globalnej symetrii odpowiada prawo
zachowania pewnej fizycznej wielkości. Przykładami są symetrie czasoprzestrzenne, zawierające przesunięcia i rotacje w przestrzeni, a także przesunięcia
w czasie. Symetriom tym odpowiadają
prawa zachowania pędu i momentu pędu
oraz prawo zachowania energii. Przykła-

Henryk Waniek, „Harmonia Mundi”

dowo, zgodnie z twierdzeniem Noether
występuje głębokie powiązanie pomiędzy faktem, że we Wszechświecie istnieje
zasada zachowania energii – energia nie
pojawia się ani nie znika, lecz tylko zmienia postać – a faktem, że istnieje w nim
symetria względem przesunięcia w czasie: prawa przyrody są te same teraz i za
pięć minut. Udowodnienie tego twierdzenia stanowiło olbrzymią korzyść dla
fizyki. Różne formy porządku w przyrodzie okazały się wiązać ze sobą, tworząc
swego rodzaju nadporządek, jeszcze głębszy od fizycznego, bo zakodowany w podstawach matematyki.
Choć symetrię można łatwo zidentyfikować w równaniach mechaniki newto22 MARC A 2020

nowskiej i teorii względności, to jednak
w sposób szczególny siła symetrii ujawniła się w formalizmie mechaniki kwantowej. Na gruncie fizyki kwantowej ową
przestrzenią nie jest jednak zwykła, otaczająca nas trójwymiarowa rozciągłość,
w której zanurzone są obiekty fizyczne,
tylko abstrakcyjny obiekt matematyczny
zwany przestrzenią Hilberta. Reguły matematyki obowiązują jednak bez względu
na to, jak postanowimy zinterpretować
dany obiekt matematyczny, a kwantowe
grupy symetrii utożsamia się już dziś
z podstawowymi własnościami obiektów
mikroświata. Niezwykła skuteczność symetrii w konstruowaniu teoretycznego
opisu rzeczywistości fizycznej poskutko-

wała ukuciem przez jednego z twórców
mechaniki kwantowej, niemieckiego fizyka, Wolfganga Paulego (1900–1958),
terminu Gruppenpest, co na polski tłumaczy się jako ,,plaga (teorii) grup”.

Twórcza niedoskonałość
Dalsza manifestacja siły symetrii w postaci tzw. lokalnych symetrii cechowania miała miejsce w ramach standardowego modelu cząstek elementarnych,
czyli, zgodnie ze swoją nazwą, standardowego dziś opisu fundamentalnych
obiektów świata fizyki, jak fotony, elektrony czy kwarki. W teorii tej różne typy
symetrii można bezpośrednio związać
z poszczególnymi oddziaływaniami, ģ
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ģ pozwalającymi cząstkom wymieniać

się energią i wpływać na siebie. Nie
będę tutaj wyjaśniać szczegółowo, na
czym polegają owe symetrie i co oznaczają ich intrygujące nazwy – istotne
są bowiem same zależności pomiędzy
nimi.
Istnieją cztery fundamentalne oddziaływania pomiędzy cząstkami subatomowymi – elektromagnetyczne,
jądrowe słabe i jądrowe silne oraz na
pozór podobne, ale wciąż umykające
ujednoliconemu opisowi, oddziaływanie grawitacyjne. Model standardowy
cząstek elementarnych mówi o trzech
pierwszych. Za oddziaływania elektromagnetyczne pomiędzy naładowanymi cząstkami odpowiedzialne są
fotony, które podlegają symetrii U(1).
Z kolei oddziaływania jądrowe słabe
możliwe są dzięki bozonom Z, W+ oraz
W−, opisywanym symetrią SU(2). Co
niezwykłe, gdy Steven Weinberg i Abdus Salam zaproponowali w latach 60.
XX w. połączenie sił elektromagnetycznych i słabych w postaci zunifikowanej teorii oddziaływań elektrosłabych, teorii tej właściwa była łączna
symetria SU(2)×U(1). W ramach teorii
zwanej chromodynamiką kwantową
opisuje się z kolei oddziaływania jądrowe silne, realizujące symetrię SU(3),
które przenoszone są przez gluony.
Ostatecznie całkowitą symetrię właściwą standardowemu modelowi cząstek elementarnych zapisuje się jako
SU(3)×SU(2)×U(1): jest to więc jak
gdyby „nadsymetria” będąca sumą
trzech symetrii związanych z poszczególnymi oddziaływaniami fundamentalnymi. Piękny, elegancki wynik pokazujący po raz kolejny, że warto było
wprowadzić teorię grup do fizyki.
Standardowy model cząstek elementarnych nie pozwalał jednak wyjaśnić,
skąd pochodzi masa cząstek. Do tego
celu potrzebna była zupełnie odmienna
własność symetrii, jaką stanowi możliwość jej spontanicznego łamania. Efekt
łamania symetrii występuje wówczas,
gdy w badanym układzie dochodzi do
obniżenia jego symetrii. Klasycznym
przykładem jest ustawiony na ostrzu
ołówek. Ponieważ nie jest on początkowo przechylony w żadną stronę,
układ jest symetryczny względem obrotów: można na niego patrzeć z dowolnej strony i zawsze będzie wyglądał tak
samo. Jest to jednak równowaga nie-
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trwała i najlżejszy podmuch powietrza
sprawi, że owa symetria ulegnie „złamaniu” – ołówek przechyli się w określoną stronę i w końcu upadnie na stół,
skierowany tylko w jednym, konkretnym kierunku. Efekt łamania symetrii
został po raz pierwszy poddany systematycznej analizie przez Piotra Curie.
Rezultaty jego dociekań znane są dziś
jako zasady Curie, które orzekają, że
występowanie zjawiska fizycznego na
skutek działania przyczyn wiąże się
z obniżeniem symetrii ośrodka, w którym dane zjawisko zachodzi. Ujmując
rzecz skrótowo: ,,dyssymetria jest tym,
co wywołuje zjawiska”.
Wróćmy do fizyki fundamentalnej.
Za masę cząstek odpowiada, jak się okazuje, kolejna cząstka fundamentalna:
bozon Higgsa, którego istnienie przewidziano ponad pół wieku temu, natomiast potwierdzenie eksperymentalne
uzyskano dopiero w lipcu 2012 r. Od
strony teoretycznej bozon Higgsa utożsamia się ze związanym z nim polem,
wywołującym spontaniczne łamanie
symetrii, dzięki któremu bezmasowe
cząstki uzyskują masę.
Nie ulega wątpliwości, że pojęcie symetrii odniosło w fizyce niebywały sukces. Z tego powodu wielu fizyków wyraża przekonanie, że może
ona określać ontologię fundamentalnego poziomu fizycznej rzeczywistości.
Czy jest to jednak słuszne? Biorąc pod
uwagę to, co ustaliliśmy wcześniej, aby
w ogóle można było rozważać operacje symetrii, czyli przekształcenia, musi
istnieć jakiś układ odniesienia, względem którego przekształcenie to będzie identyfikowane. Aby jednak taki
układ odniesienia mógł spełnić swoją
rolę, sam musi wykazywać asymetrię
w stosunku do przekształceń symetrii,
które mają służyć jako standard. Gdyby
był względem tych przekształceń symetryczny, wówczas detekcja jakichkolwiek zachodzących w ich wyniku
zmian byłaby niemożliwa. Stąd też płynie bardzo ważny wniosek, że każda symetria implikuje asymetrię. Mówiąc
krótko, dla każdej symetrii jest gdzieś
we Wszechświecie ukryta asymetria.
Obserwacja ta rzuca wyraźną wątpliwość, czy symetria konstytuuje fundamentalny poziom rzeczywistości – być
może ważniejszy, bardziej fundamentalny jest jednak nieporządek?
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Utkany
z czasu
i przestrzenii
SEBASTIAN J. SZYBKA

W kosmosie istnieją nie tylko
obiekty złożone z mniej czy
bardziej egzotycznej materii.
Budulcem Wszechświata –
być może najważniejszym
ze wszystkich – jest sama
geometria.

M

ichał Heller w książce
„Ostateczne wyjaśnienia
wszechświata” zauważa,
że w ludziach drzemie tajemniczy instynkt rozumienia. Niedające
zaspokoić się pragnienie, „żeby nie było
nic, co by nie pozostawało bez racji, i to
racji usuwającej wszelki niepokój wątpienia”. Dręcząca konieczność, by zlikwidować jakikolwiek cień podejrzenia, iż świat
mógłby być skonstruowany inaczej, niż
sądzimy. Sukcesy współczesnej fizyki
utwierdzają nas w przekonaniu, że w spełnieniu wielowiekowego snu o teorii ostatecznej kluczową rolę powinna odgrywać
matematyka. A zwłaszcza – geometria.

Rzeczy wieczne
Pogląd, że geometria to wiedza o tym,
co istnieje wiecznie, przypisuje się Pitagorasowi, ale myślę, że podpisałoby się
pod nim wielu współczesnych fizyków.
Być może to zwykła skłonność ludzkiego
umysłu, ale studiując trójkąt narysowany
na piasku, szczególnie łatwo dostrzec
związek pomiędzy światem rzeczywistym a wiecznym światem matematycznych bytów. Prawdopodobnie to właśnie
dlatego próby objaśnienia świata za pomocą geometrii od wieków wydawały się
szczególnie atrakcyjne.
Nad wejściem do Akademii Platońskiej
miał się znajdować napis: „Niech tutaj nie
wchodzi nikt, kto nie zna geometrii”. Platon żądał, aby pięcioletnie studia filozo-
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ficzne poprzedzić aż dziesięcioletnimi
studiami geometrii. Według Galileusza
literami, za pomocą których napisano
„księgę Wszechświata”, są trójkąty, koła
i inne figury geometryczne. Kepler, próbując odgadnąć wzorzec, według którego
Bóg stworzył Wszechświat, zaproponował (pomysłowy, choć fałszywy) model
Układu Słonecznego zbudowany na podstawie pięciu brył platońskich. Przykłady
takie można by mnożyć.
Geometria kojarzy się nam ze szkolnymi lekcjami matematyki, na których
rysowaliśmy figury, porównywaliśmy
kąty, wyznaczaliśmy żądane proste. To
jednak wiedza sprzed dwóch tysięcy lat.
22 MARC A 2020

Na przestrzeni ostatnich dwustu lat pojęcie geometrii uległo znacznemu uogólnieniu. Obecnie przenika ono prawie wszystkie działy matematyki.

Życie na sferze
Powierzchnia stołu jest dwuwymiarowa i płaska. Oznacza to, że suma kątów w trójkątach narysowanych na takiej powierzchni wynosi 180 stopni, stosunek obwodu okręgu do jego promienia
to 2×pi, a dwie proste równoległe nigdy
się nie przecinają. Te oczywiste dla nas
fakty przestają być prawdziwe, jeśli zamiast powierzchni stołu rozważymy np.
powierzchnię kuli.

Powierzchnia kuli jest zakrzywiona.
Doświadczenie naszych zmysłów podpowiada nam, że nie ma nic niezwykłego
w zakrzywionych dwuwymiarowych
powierzchniach. Być może nieco mniej
oczywiste jest już to, że jeśli narysujemy
na powierzchni piłki dwie równoległe do
siebie kreski, to jeśli zechcemy je przedłużać, w niedługim czasie się spotkają (podobnie jak południki na globusie, które
przecinają się na biegunach).
Fizyczna przestrzeń, w której żyjemy,
jest trójwymiarowa. Również trójwymiarowe przestrzenie mogą być płaskie lub
zakrzywione. Chociaż analogia do przykładu ze stołem i kulą jest oczywista, ludzkość potrzebowała ponad dwóch tysięcy
lat, aby zdać sobie z niej sprawę. Choć
trójwymiarowa przestrzeń, w której żyjemy, jest zakrzywiona, to jej krzywizna
w pobliżu Ziemi jest niewielka i nie ma
praktycznego znaczenia dla żyjących na
niej stworzeń. Nie zostaniemy zjedzeni
przez drapieżnika, jeśli będziemy uciekać
tak, jakbyśmy żyli w płaskiej przestrzeni.
Zdrowy rozsądek, wielki wróg fizyka i wyobraźni, opierając się na świadectwie naszych zmysłów, nie chce dopuścić do naszego umysłu faktu, że przestrzeń, w której żyjemy, może się zakrzywiać.
Pytanie o krzywiznę trójwymiarowej
fizycznej przestrzeni jako pierwszy najprawdopodobniej postawił publicznie
rosyjski matematyk Nikołaj Łobaczewski. Aparat matematyczny umożliwiający w pełni badanie zakrzywionych
przestrzeni stworzył w połowie XIX w.
Bernhard Riemann. Jednak żeby uczynić z geometrii narzędzie dające nadzieję
na zrozumienie ostatecznych praw przyrody, potrzeba czegoś więcej. Krzywizna
przestrzeni powinna stać się integralną
częścią teorii fizycznej, a nie tylko możliwością matematyczną.

Grawitacja jako zakrzywienie
W 1905 r. Einstein sformułował szczególną teorię względności. Wynika z niej,
że czas nie jest absolutny, lecz dla dwóch
różnych obserwatorów może upływać
w odmiennym tempie. Trzy lata później
Herman Minkowski wygłosił w Kolonii
słynny odczyt, w którym przedstawił geometryczną interpretację teorii Einsteina.
W referacie pojawiło się prorocze zdanie:
„Odtąd pojęcia samodzielnej przestrzeni
i samodzielnego czasu odchodzą całkowicie w cień, a tylko swego rodzaju ich połączenie zachowa niezależny sens”. Wbrew ģ
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ģ świadectwu naszych zmysłów pojęcia

czasu nie sposób rozważać osobno od pojęcia przestrzeni. Sens fizyczny ma obiekt
złożony z obu tych pojęć, tzw. czasoprzestrzeń.
Einstein początkowo był sceptyczny co
do interpretacji jego teorii przedstawionej przez Minkowskiego. Szybko jednak
przekonał się, że Minkowski ma rację,
i zaczął nadrabiać matematyczne braki.
Na efekty jego pracy nie trzeba było długo
czekać. Rok 1915 przyniósł światu nową
teorię grawitacji: ogólną teorię względności. Prawie sto lat wcześniej Łobaczewski
zaproponował, że trójwymiarowa przestrzeń fizyczna może się zakrzywiać. Einstein odkrył, iż aby uczynić z tej hipotetycznej możliwości integralną część fizyki, należy rozważyć zakrzywienie nie
trójwymiarowej przestrzeni, lecz czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Co najważniejsze, podał przy tym równania,
które określają, w jaki sposób czasoprzestrzeń wygina się pod wpływem znajdującej się w niej masy i energii. Grawitacja w ujęciu Einsteina nie jest tajemniczą
siłą działającą pomiędzy dwoma ciałami.
Masa Słońca zakrzywia czasoprzestrzeń
i to zakrzywienie determinuje ruch Ziemi
oraz pozostałych planet.

Jajko mądrzejsze od kury
Równania ogólnej teorii względności
(zwane dalej równaniami Einsteina) są
bardzo skomplikowane. Ich struktura
i rozwiązania są przedmiotem badań
prowadzonych do dzisiaj. Wiedza astronomiczna w 1915 r. była całkowicie nieadekwatna do wizji świata wynikającej
z tych równań. Nikt nie był przygotowany na istnienie czarnych dziur, fal grawitacyjnych, ekspandującego Wszechświata. Również Einstein nie mógł przez
wiele lat uwierzyć, że rzeczywistość wygląda tak, jak wynika to z jego równań.
Jednym z niepokojących Einsteina faktów była obserwacja, iż czas i przestrzeń
(czasoprzestrzeń) uzyskały w jego teorii
sens niezależny od wypełniającej świat
materii. Oczekiwano, iż pusta czasoprzestrzeń będzie płaska, tzn. że jest czasoprzestrzenią odkrytą przez Minkowskiego. Okazało się, że energia może zostać uwięziona w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Mogą istnieć obiekty, które
dosłownie składają się z ,,niczego”. To odkrycie przedefiniowało nasze rozumienie tego, co to znaczy istnieć. Czas i przestrzeń mogą tworzyć nietrywialne konfi-
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Obiektami będącymi
po prostu

zakrzywieniem
czasoprzestrzeni
są czarne dziury.
Ich istnienie jest
potwierdzone przez
liczne obserwacje
astronomiczne.
guracje, które dla odległego obserwatora
wyglądają jak obiekty zbudowane z materii. Nawet obecnie dla osób, które widziały niejeden film science fiction, brzmi
to niesamowicie. Sto lat temu, w czasach
gdy nie wiedziano, że istnieją inne galaktyki, a wizję kosmosu kształtował film
„Lot na Księżyc” Georges’a Mélièsa, taka
możliwość była trudna do zaakceptowania. Współcześnie wiemy, iż obiektami
tego typu – będącymi „po prostu” zakrzywieniem czasoprzestrzeni – są czarne
dziury. Ich istnienie jest potwierdzone
przez liczne obserwacje astronomiczne.
Od 2015 r. dokonujemy detekcji fal grawitacyjnych (zmarszczek czasoprzestrzeni)
powstających w zderzeniach czarnych
dziur. W kwietniu ubiegłego roku po raz
pierwszy zaprezentowano radiowy obraz gigantycznej czarnej dziury ze stosunkowo bliskiej galaktyki M87.

Obraz świata
Każda epoka tworzy swój własny obraz
rzeczywistości – wyobrażenie na temat
tego, czym jest świat. Obraz ten, zarysowany w umysłach większości z nas, przeważnie nie uwzględnia aktualnego stanu
wiedzy. Przypuszczam, że obecnie w zbiorowej wyobraźni ciągle dominuje mechanicyzm (natura to mechanizm, zbiór materialnych elementów w ruchu), który

w nauce królował w początkach XIX w.
Wyobrażenie to uzupełniamy, ugruntowaną później, koncepcją atomów oraz
strzępkami XX-wiecznej fizyki.
Obecnie nauka proponuje jednak inną,
tzw. teoriopolową wizję rzeczywistości.
Nie jesteśmy zbudowani z małych materialnych elementów, niczym figurka
z klocków Lego. Dla współczesnego fizyka świat to geometryczna scena zakrzywionej i dynamicznej czasoprzestrzeni,
którą wypełniają rozmaite ,,pola kwantowe” o określonych symetriach. Koncepcja ,,pola kwantowego” jest trudna do zdefiniowania bez odwoływania się do matematyki. Wystarczy dodać, że cząstki,
które tworzą atomy naszych ciał, choć
często przyjmują stabilne konfiguracje,
to bardziej przypominają morskie fale niż
małe niepodzielne elementy. Indywidualna tożsamość tych ciągle podmieniających się fal nie ma znaczenia. Liczy się ich
wzajemne położenie, ich taniec.
Obecnie wiemy również, że nasza wizja świata nie jest kompletna: istnieją
miejsca w czasie i przestrzeni, w których
nasz obraz rzeczywistości się załamuje.
Tłumaczymy świat za pomocą dwóch
jakościowo odmiennych koncepcji: grawitacja ma wyjaśnienie geometryczne,
a pozostałe oddziaływania, np. siła elektromagnetyczna (ta sama, która odchyla
igłę kompasu i pozwala nam wygodnie
rozsiąść się w fotelu), to fizyczne pola.
Wierzymy, iż teoria ostateczna powinna
wyjaśniać świat jako przejaw jednej matematycznej prawdy, a nie konglomerat
wielu niezwiązanych matematycznych
struktur.
Sytuację tą najlepiej zobrazować za
pomocą równań Einsteina. Lewa strona
tych równań opisuje geometrię, czyli
grawitację. Prawa strona to promieniowanie i materia. To głównie one dyktują
geometrii, w jaki sposób powinna się zakrzywiać. Lewa strona równań Einsteina
wydaje się bardziej podstawowa. Czy nie
można wytłumaczyć prawej strony na
sposób geometryczny? Przykład czarnych
dziur, jako obiektów posiadających masę,
lecz utworzonych jedynie z czasu i przestrzeni, sugeruje, że taka próba ma sens.
W czasach, gdy powstawała teoria grawitacji Einsteina, w środowisku naukowym dominował elektromagnetyczny
obraz świata. Ten zapomniany już dzisiaj punkt widzenia przyjmował, że to
oddziaływania elektromagnetyczne są
bardziej fundamentalne od grawitacji.

W uproszczonej wersji z końca XIX w. zakładano, że Wszechświat jest wypełniony
tajemniczym eterem, wszechobecnym,
a jednak niewidocznym, jak powietrze
dla mieszkańców powierzchni Ziemi.
Zjawiska elektromagnetyczne, takie jak
światło czy fale radiowe, to zaburzenia
eteru. Z kolei cząstki to węzły czy też wiry
w eterze, a oddziaływanie pomiędzy nimi
(skutek uboczny elektromagnetyzmu)
to grawitacja. Ponieważ znano wówczas
tylko jedną cząstkę – elektron – to takie
podejście wydawało się obiecującą próbą
unifikacji całej ówczesnej fizyki. Odkrycia Einsteina zmieniły sytuację: to grawitacja stała się bardziej fundamentalna.

Wszystko z geometrii?
W 1914 r., czyli jeszcze przed ukończeniem przez Einsteina ogólnej teorii
względności, fiński fizyk Gunnar Nordström wpadł na pomysł, aby zunifikować
elektromagnetyzm z grawitacją, dodając
do czasoprzestrzeni dodatkowy wymiar
przestrzenny. Kilka lat później matematyk Theodor Kaluza, nieświadomy prób
Nordströma, przedstawił Einsteinowi własną, bardzo podobną wersję unifikacji.
Okazało się, że czterowymiarowy
wszechświat (trzy wymiary przestrzenne
i czas) wypełniony polem elektromagnetycznym jest w pewien sposób tożsamy
z pięciowymiarowym pustym wszechświatem (cztery wymiary przestrzenne
i czas). Oznaczało to, że za pomocą czystej geometrii można było opisać prawie
całą ówczesną fizykę. Pomysł Kaluzy został dopracowany przez Oskara Kleina.
Einstein początkowo entuzjastycznie
podszedł do nowej teorii. Dlaczego więc
nie odniosła ona sukcesu? Otóż piąty wymiar w teorii Kaluzy-Kleina jest w sposób
sztuczny dokładnie tak „zwinięty”, aby
prawie całkowicie ukryć się przed nami.
To powoduje, że cała konstrukcja jest dosyć nienaturalna. Dodatkowo, w pierwszej połowie XX w. odkryto nowe cząstki
i prędko zdano sobie sprawę, że grawitacja i elektromagnetyzm nie stanowią
kompletnego opisu rzeczywistości. Pole
elektromagnetyczne nie jest jedynym polem, które należy zgeometryzować. Teoria Kaluzy-Kleina w rozmaitych rozszerzonych wersjach (nawet dziesięć wymiarów przestrzennych) pojawiała się jeszcze
w historii fizyki, ale nigdy nie zasłużyła
na powszechną akceptację.
Główną przeszkodą w geometryzacji
całej fizyki okazało się inne przełomowe
22 MARC A 2020

Przestrzenie
i zakrzywienia
ŻYJEMY NA ZAKRZYWIONEJ powierzchni dwuwymiarowej – powierzchni
Ziemi. Planeta Ziemia znajduje się
w trójwymiarowej przestrzeni kosmicznej, która sama, zgodnie z ogólną teorią
względności, także może się zakrzywiać.
Trudno to sobie wyobrazić, ponieważ
nie potrafimy „wzbić się ponad kosmos”, aby dostrzec jego krzywiznę. Możemy jednak wykryć to zakrzywienie,
badając odstępstwa od znanej ze szkoły
geometrii euklidesowej. Co więcej,
zgodnie z ogólną teorią względności,
czterowymiarowa czasoprzestrzeń
także może ulegać zakrzywieniom (zarówno lokalnym, jak i globalnym), co
objawia się wspomnianym „odeuklidesowieniem” przestrzeni oraz zaburzeniami upływu czasu (przykładowo,
czas na powierzchni Ziemi płynie nieznacznie wolniej niż na orbicie). Zakrzywienie wpływa także na ruch
obiektów fizycznych – wpływ ten, zgodnie z teorią Einsteina, to nic innego jak
grawitacja.
Globalne zakrzywienia czasoprzestrzeni wiążą się z ewolucją całego kosmosu
– wynikają między innymi z rozkładu
mas we Wszechświecie i decydują o jego
przyszłości (zob. infografika, str. 74).
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odkrycie z początków XX w. – mechanika
kwantowa. Świat cząstek elementarnych
nie jest klasyczny, lecz kwantowy. Oznacza to, że wielkości fizyczne takie jak
energia mogą przyjmować tylko określone wartości. Mechanika kwantowa
umyka wszystkim naszym zdroworozsądkowym przyzwyczajeniom.
Fizycy wypracowali sposób na znajdowanie teorii kwantowych. Na przykład
odpowiednia procedura (zwana kwantyzacją) pozwala stworzyć na podstawie
klasycznej elektrodynamiki (teoria oddziaływania naładowanych cząstek i fotonów) elektrodynamikę kwantową. Być
może pola fizyczne wyglądają na mniej
fundamentalne od geometrii, lecz przynajmniej wiemy, jak je kwantować. Chociaż od samego początku istnienia ogólnej teorii względności Einstein rozważał
konieczność opracowania kwantowej

wersji swojej teorii, to do dziś, pomimo
wielu prób i trwających wiele dziesięcioleci badań, takiej teorii nie znaleziono.
Trudno zgeometryzować całą fizykę, jeśli ta okazała się w swej naturze kwantowa, a my nie wiemy, jak kwantować
geometrię.

Samopoznające się atomy
Pomimo tych oczywistych trudności
idea geometryzacji fizyki pojawiła się
w historii fizyki w całej pełni jeszcze nie
raz, m.in. za sprawą znanego eksperta od
ogólnej teorii względności Johna Wheelera.
Wheeler w połowie lat 50. XX w. rozpoczął matematyczne badania obiektów
zwanych geonami – fal grawitacyjnych
lub elektromagnetycznych utrzymywanych w zwartej konfiguracji przez własną energię. Teoria grawitacji Einsteina
dopuszcza istnienie obiektów tego typu,
ale nie wiadomo, czy naprawdę istnieją
one we Wszechświecie. Geon z daleka powinien wyglądać jak obiekt posiadający
masę. Teoria Einsteina nie załamuje się
wewnątrz geonu tak, jak dzieje się to we
wnętrzu czarnych dziur. Wheeler rozpoczął swoje teoretyczne badania od obiektów klasycznych licząc na to, że jego studia doprowadzą go do geonów kwantowych, a te z kolei będzie można utożsamić z cząstkami elementarnymi. W ten
sposób geometria pozwoliłaby zunifikować całą fizykę.
Niestety, rozważane geony okazały się
niestabilne. Obliczenia należało powtórzyć w ramach kwantowej grawitacji,
a tej teorii nie udało się odkryć. Program
badawczy Wheelera zaczął chylić się ku
upadkowi w latach 70. Mimo to trudno
nie docenić atrakcyjności idei, która motywowała tę pracę. Czy można wyobrazić sobie coś piękniejszego niż Wszechświat, gwiazdy i ludzi utkanych wyłącznie z czasu i przestrzeni?
Upadek programu tej tzw. geometrodynamiki nie oznacza, że pomysł Wheelera
nie był właściwy. Być może nasza wiedza
nie dojrzała jeszcze po prostu do tego, by
zmierzyć się z tą ideą. Uczeń Wheelera,
noblista, Richard Feynman zdefiniował kiedyś fizyka jako ,,sposób”, w który
atomy dowiadują się o atomach. Parafrazując jego słowa moglibyśmy powiedzieć, iż jeśli Wheeler ma rację, to fizyk
jest ,,sposobem”, w jaki czas i przestrzeń
poznają, że istnieją.
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