
456 




WNUMERZE: 

Wszecbswiat jest pOJ~clem granicznym, a jego rubieie rozbrzmiewajq echem 
nierozwiqzanych jak dotqd pytan 0 poczqtek czasu, 0 poczqtek i koniec rustorii 
kosmosu. Jak zawsze tam, gdzie docieramy do granic, tak i tu prowadzimy nasze 
poszukiwania wsrod mglistych rupotez i powoli, krok po kroku krystalizujqcycb si~ 
teorii; jednakie obecnie po raz pierwszy zdajq si~ one wskazywaC. ii czas, ten dobrze 
many nieznajomy, nie jest absolutnym wladcq wszecbswiala, lecz jedynie pocbodnq 
bardziej fundamenlalnych jego form. 

Michal Heller, His/oria kosmiezna i jej graniee 

Jestem przekonany, ie hipotezy dotyczqce prawa warunkow poczqtkowych Sq 
poparciem dla plalonskiej idei obiektywnych praw, ktore Sq transcendentne wobec 
Jizycznego Wszechswiata. Czasem twierdzi si~. ie prawa fizyki powstaly wraz ze 
Wszechswiatem . Gdyby tak bylo, to prawa nie mog/yby wyjaSnic powstania 
Wszecbswiala, poniewaZ nie istnia/yby przed jego zaistnieniem. 

Paul Davies, Czym sq prawa przyrody? 

Od dawna /izycy, matematycy i nieklorzy Jilozofowie podejrzewajq, ie pod 
wszyslkim musi leiec porzqdek typu matemalycznego, jakkolwiek nieporzqdnie to 
cos mogloby wyglqdac. Jest 10 wlasciwie jedna z wersji slwierdzenia, ie n a 
poczqtku bylo Siowo. I rzeczywiscie - okazuje sil(, ie potrafimy wyraiac 
malematykq coraz wi\!cej zjawisk, do niedawna uwaianycb za wzorcowo nieopisy
walne ilosciowo, za wzorcowo nieprzewidywalne: ruch spadajqcego liscia na wietrze, 
uklad piany na plynqcej burzJiwie wodzie. 

Andrzej Fulinski, 0 chaosie i przypadku 

To, czego uczy nas wspo1czesna malematyka i przyrodoznawslwo, moina wyrazic 
stwierdzeniem, ie swial niewqlpliwie ·posiada bardzo g1~bokq harmoni~, lecz 
wykrycie tej harmonii okazuje sil( sprawq 0 wiele lrudniejszq, nii sqdzono. Nie 
wystarczq proste ogolne zasady porzqdkujqce ca/y byt. Moiemy si~ spodziewac, ie 
nigdy nie dojdziemy do konca tej drogi, ie zawsze swiat b~zie nas zaskakiwal. 
Porzqdek i cbaos Sq nierozdzielnie splecione ze sobq, nie moina, tak jak wierzono do 
niedawna, oddzielic od siebie tycb obszarow zjawisk, k!.6re Sq zrozumiale i uporzqd
kowane i tych procesow, ktore ze wzgll(du na swojq zloionosc, Sq cbaotyczne 
i nieprzewidywalne. 

Michal Tempczyk, Chaos a harmonia swia/a 

Nauka odkrywa w sWlecie cudowny porzqdek . Zyjemy w kosmosie regularnym 
i rzqdzonym prawami. Mimo to porzqdek swiala nie jest na lyle sztywny, aby 
prowadzil do twardego mechanicznego determinizmu. Aby dojsc do tego wniosku, 
nie jest potrzebna dynamika cbaosu. Nie jesleSmy au tornatami i sqdz~, ie z prawie 
absolulnq pewnosciq 0 lym wiemy. 

John Polkinghorne, Prawa przyrody i prawa jizyki 

Szat~ graficzn~ miesi~cznika opraccwal: 
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OD REDAKCn 

Greey nie 'ylko slworzyli wyraz "kosmos " - pifkny, harmonijny, przeciwstawny 
ehaosowi, leez lakze kosmos odkryli we WszechSwieeie, wifeej - ulozsamili go 
z WszeehSwialem. Kosmos-WszeehSwial daje sif badae i rozumiee, poniewaz jest 
uporzqdkowany, a wife p~kny. Greeka teoria pifkna ulozsamiala je z symetriq, 
a symetria to tylko pewien szezegOlny rodzaj uporzqdkowania. Przekonanie 0 porzqdku 
swiala i regularnosei jego funkejonowania slalo sif przedzalozeniem europejskiej nauki, 
a kaMe jej osiqgnifeie uwaiano za kolejny dowad obj awienia sif porzqdku i p~kna 
ukrylego w s,ruk,urze Kosmosu. 

Groinym przeeiwnikiem Kosmosu jesl Chaos. Balagan, kipiel, zmieszanie przeei
wiensllV. Albo Iylko nieokreSlona moznose, z klorej moze slae sif eokolwiek. Wedlug 
greekiej milologii Kosmos wylonU sif z Chaosu, ale nawellak silny zwiqzek genelyezny 
nie zdolal zniszezye wrogosci pom~dzy tymi dwoma zywiolami. Chaos wymyka sif 
wszelkim badaniom i grozi deslrukejq. 

Nowozylne nauki draslyeznie zmienily greeki obraz swiala, ale zasadniezo 
pozoslaly przy Iyeh samyeh przedzaloi eniaeh dOlyezqeyeh porzqdku swiala. Porzqdek 
przybral jeszeze bardziej malemalyczne kszlally , nauezono sif doslrzegae symelrie nie 
Iylko w slalyeznyeh konfiguraejaeh, leez rowniei w ruehu i dynamiee, ale podslawowa 
slralegia nie ulegla zmianie: nauka jesl nieuslannq eksploalaejq Kosmosu, a kaide jej 
odkrycie oznaeza kolejne wycofanie sif Chaosu do obszaru niepoznawalnego. 

Rewolueja dokonala sie w dziedzinie, IV k lorej najmniej jej oczekiwano - w meeha
nice Newlona. Jui Maxwellw XIX wieku zwracal uwagf na proeesy, w k toryeh drobna 
zmiana jesl IV slanie wYlVolae kalaslrojiezne skulki (np. maly blqd w uslawieniu 
zwrotnicy pOlVoriuje zderzenie pociqgow). Mniej wifcej w latach siedemdziesiqlyeh 
naszego sluleeia zrozumiano. i e len prosly meehanizm leiy u podslaw wielu zjawisk 
chaolyeznych. Siworzylo 10 mozliwosei malematyeznej analizy Chaosu. Okazalo sif, ze 
procesy chaolyczne nie Iylko mozna badae, ale sq one warunkiem konieeznym 
powslalVania i ewolucji nowyeh f orm we WszeehSwieeie. Ten rodzaj ehaosu. zwany 
chaosem deterministyeznym, nie tylko nie jesl IVrogiem Kosmosu, leez siano wi elemenl 
Iworezy w Kosmosie. 

Jesl rzeezq znamiennq, ze gdy zwrocilLfmy sif do kilkujizykow i jilozofow z prosbq 
o arlykuly do numeru posw~conego zagadnieniom z pogranicza jizyki i ji{ozojii, 
wifkszose lekstow, jakie naplynfly, okazala sif - bqdi wprosl, bqdi posrednio 
- poswifcona prob/emom ehaosu (Davies, Fulillski, Tempczyk, Polkinghorne). Co 
wifcej, "ehaolyezna rewo/ucja" znajduje sie dopiero w poczqlkowej f azie, lrudno dziS 
przewidziee jej dalsze horyzonty . Wszyslko wskazuje na 10, ze jesleSmy swiadkami nie 
Iy/ko szybkiego naraslania konkretnyeh osiqgnife , {eez rowniez stopniowego zmiesza
nia sie naszych wyobraien 0 nauce i j ej moi liwosciaeh. Do zagadnien ehaosu Irzeba 
bedzie jeszeze wie/okrolnie powraeae. 

Zeslaw arlykulow zamieszezonyeh w niniejszym numerze,jakby klamrq, domykajq 
dIVa lemaly: W nauce zawsze oslaleeznie idzie 0 zmaganie sie ezlowieka ze 
WszechSwialem, 0 odnajdywanie swojego miejsea w zmiennej rzeezywislosci. Nauka 
jest w koncu jedynie czesciq ludzkiej kullury (Michal Heller). Ale jezeli lak , 10 Iym 
bardziej donioslym slaje sie pylanie (klore slalVia Adam Grobler) : ezy nauka jes"ylko 
zestalVem Pojfciowyeh narzedzi do manipulowania swialem, ezy lei daje nam jakiS 
wg{qd IV jego slruklury? 
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MlEJSCE HISTORII WSZECHSWIATA 

W HISTORII KULTURY 


1. Wprowadzenie 

"Kazda kuitura, pocZllwSzy od prastarych bajarzy z doliny rzeki Indus, 
ai po wspolczesnych technokratow z Doliny Silikonu, postrzegala kosmos 
na sobie tylko wlaSciwy, odmienny od innych spos6b. Tajemnica stworze
nia Wszechswiata, piykno jego pozomej doskonalosci i groza niepewnego 
kresu, ku kt6remu zmierza, od wiek wiek6w wzbudzaly ciekawose, 
fascynacjy i lyk. Sztuka, religia i nauka z kolei sluzyly skierowani u 
ciekawosci na inne tory oraz rozproszeniu obaw."· Ogolna wizja wszech
swiata jest nie tylko cZySciq i wytworem ludzkiej kultury, ale takie, jak siy 
zdaje, pelni w jej obrybie roly bardzo szczeg6lnq; tworzy ona mianowicie 
srodowisko, bez kt6rego kazda kuitura skazana jest na obumarcie. 

Kultura przypomina Zywy organizrn, kt6remu do przetrwania nieod
zowne jest srodowisko. Srodowiska tego nie moma sprowadzae Ii tylko do 
otaczajqcej przestrzeni, gdzie Zywa istota rozwija si y i wzrasta. Srodowisko 
z jednej strony oddziaruje na organizm od wewnqtrz, przenikajqc i ksztal
tujqC wszystkie jego tkanki, z drugiej zas jest one (przynajmniej w cZysci) 
wytworem wszystkich Zywych organizm6w, bez kt6rych jego istnienie 
byloby niemozliwe. Sqdzy, ze istoty ludzkie obdarzone Sq pewnq dynamikq, 
kt6rej korzenie tkwiq bye moze w biologicznych fundamentach naszej 

Ze Wsr~pu do ksi~i.k.i 1. CoroeUa Bubbles, Voids, and Bumps in Time: The New Cosmology , 
Cambridge Uoiversity Press, Cambridge, New York, etc., 1990, s. VII. 
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5 HtSTORIA KOSMICZNA I JEJ GRANtCE 

osobowosci, a kt6ra kaie nam rzucac si~ w odm~ty wszechswiata, stawie 
czolo wyzwaniu, jakie nam rzuca, i dzlelie jego los. 

Nowoczesne metody badan naukowych prze\aly 6w instynktowny 
dynamizm w dyscyplin~ zwan~ kosmologi~. I mimo iz dzledzina ta 
dysponuje odpowiedni~ baz~ obserwacyjn~, stosuje skomplikowane teorie 
matematyczne i opiera si~ na prawach fizyki, to jednak, wbrew temu 
wszystkiemu, "wizja kosmosu, jak~ stworzyla wsp6lczesna astronomia, 
nadal pozostaje zabarwiona szczypt~ mistycyzmu przywodz~cego na mysl 
czasy pierwszych astrolog6w"2. Powiedzlalbym nawet wi~cej: metody 
naukowe rzucily na odwieczne pytania nowe swiatio, przydaj~c im 
dramatyzmu i wzmagaj~c nasz~ z~dz~ poznania. 

Najbardziej moze dramatycznym wyr6:i:nikiem naszej egzystencji jest jej 
przejsciowy, ' przemijaj~cy charakter. Wsp61czesna biologia uczy nas, ze 
iycie jako takie jest zasadniczo procesem historycznym, a dopiero calkiem 
niedawno zrozumie!ismy, iz historia zycia na naszej planecie jest jedynie 
malenkim wl6kienkiem w historii calego wszechswiata. Jest rzecz~ wysoce 
prawdopodobn~, ze przyszle pokolenia oceni~ adkrycie historii kosmicznej 
jako jedno z najdonioslejszych osi~gni~c dwudziestego stulecia. Odkrycia 
tego nie spos6b jednak naleiycie zrozurniec (tak jak to si~ dzleje 
w przypadku wielu innych odkrye), dop6ki nie wykroczymy poza nie. 
Wsp61czesne teorie dotycz~ce padstawowych sil fizycznych i podejmowane 
ostatnio pr6by stworzenia kwantowej teorii grawitacji zdaj~ si~ sugerowac 
(a nawet niedwuznacznie implikowac), iz czas i przestrzen to zaledwie 
pochodne jakiejs pierwotnej symetrii. Jest to bye moze pierwszy znak 
ostrzegawczy wskazuj~cy, ze w kr61estwie starego Kronosa dzieje si~ cos 
podejrzanego. 

Ce\em niniejszego eseju jest przemyslenie tych problem6w i ich 
donioslosci dla naszej kultury. Skoncentruj~ si~ na trzech waznych 
zagadnieniach: odkryciu wszechswiata (cz~se 2), odkryciu historii (cz~sc 4) 
i jej granic (cz~sc 5). Calosc uzupelniaj~ : intermezzo metodologiczne 
(cz~se 3) oraz uwagi uzupelniaj~ce. 

2. Odkrywanie wszechswiata 

Zacznijmy ad nast~puHcej uwagi: w naszej strefie kulturowej rozw6j 
kosmologii dokonuje si~ poprzez poszerzanie samego poj~cia wszech
swiata; to, co wczoraj uwazano za wszechswiat, jutro okaze si~ zaledwie 
drobn~ cz~tk~ nowo odkrytego kosmosu. 

Wszechswiat staroiytny byl ograniczony sfer~ gwiazd stalych i nawet 
planety, czy to przytwierdzone do krystalicznych sfer, czy tez poruszaj~ce 
si~ po epicyklach, z koniecznosci traktowano jako obiekty usytuowane na 
rubiezach swiata dost~pnego 6wczesnym metodom poznawczym. 

Wszechswiat kopernikanski, mimo iz nie r6znil si~ w spos6b radykalny 
ad swiata starozytnych, midcil w sobie zal~zek przyszlych, szerszych 

1 Tamk 



6 MICHAL HELLER 

horyzontow. Przeniesienie srodka swiata z Ziemi na SI0I1ce umoZliwilo 
sfonnulowanie hipotezy (CO jednak nastllpilo dopiero znacznie pozniej), iz 
polozenie Ziemi we wszechSwiecie nie jest ani wyjlltkowe, ani w zaden 
szczegolny sposob uprzywilejowane. Dzi~ki temu wszechswiat przestano 
widziee Ii tylko jako obrzeze naszej planety. 

Wspomniane wyzej poszerzenie horyzontow dokonalo si~ w dziele 
Newtona. Nowe horyzonty byly istotnie niezmierzone: Newtonowska 
przestrzen bezwzgl¢na i czas bezWzgl¢ny rozcillgaly si~ nieograniczenie. 
lednak Newtonowski "uklad swiata" pozostawal nadal bardzo ciasny; 
obejmowal on wlasciwie tylko system planetarny wraz z gwiazdami stalymi 
stanowillcymi cos w rodzaj u tla, po kt6rym przesuwaly si~ planety wraz ze 
swymi ksi~zycarni. 

Kolejre fazy ekspansji zawdzi~zal wszechswiat astronomii obser
watoryj!,ej. Byly to: przejScie od swiata planet do swiata gwiazd, odkrycie 
Galaktyki , oraz rozstrzygni~cie sporu dotyczllcego "wyspowego" charak
teru wszechswiata, czyli istnienia innych galaktyk. 

W miejsce dawnego, swiezo rozwi llzanego problemu pojawil si~ nieba
wem nowy: galaktyki najwyrainiej nie lubi ll czue si~ osamotnione, lecz 
szukajll towarzystwa innych galaktyk. laka zatem prawidlowose rZlldzi 
powstawaniem ich skupisk? Rzecz sprowadza si~ do rozrysowania mapy 
wszechswiata. Obj~tose dost~pnego ludzkiej obserwacji wszechswiata wy
nosi 1031 sZeSciennych lat swietlnych; w jego obr~bie znajd ujll si~ miliardy 
galaktyk. W por6wnaniu z ·pierwotnll "pr6bkll wszechswiata" Hubble'a, 
ktora obejmowala okolo czterdziestu galaktyk, post~p jest rzeczywiScie 
kolosalny, lecz ujmujllc rzecz w kategoriach bezwzgl~dnych "naniesiona na 
map~ cZllstka wszechswiata rna si~ do calosci tak, jak obszar zajmowany 
przez Rhode Island w stosunku do powierzchni calej Ziemi, czyli jak 
1:100 000"3. 

Margaret Geller, wybitny astronom w dziedzinie odkrywania "galaktycz
nego deseniu" wszechswiata, zakonczyla sw6j przekrojowy artykul nas
t~p ujllq uwagll: "Wytyczanie mapy wszechswiata z pewnoScill przez dlugi 
czas b~dzie pochlaniac naszll uwag~ i energi~, zadziwiac nas i .fascynowaC. 
Cz~sto zadaj~ sobie pytanie, czego za mojego zycia zd4iymy si~ dowiedziee 
na temat struktury wielkoskalowej. Na pewno pojawill si~ niespodzianki, 
wylonill si~ odpowiedzi na stawiane od dawna pytania, zaskoczll nas nowe 
zagadki. N a kazdym etapie b~dziemy si~ ludzic, ze oto j uz udalo nam si ~ 
zrozumiec, ale umysly badaczy wci4i n~kac b¢ll nieustanne wlltpliwosci ."4 

W podobnym d uch u wypowiadal si~ tez Erwin Hubble, tak oto 
- jeszcze w 1936 roku - konczllc swoje slynne dzielo The Realm of the 
Nebulae 5: "Tak wi~c badania przestrzeni konczll si~ nutll niepewnosci. I nie 
moze bye inaczej. Z defmicji znajd ujemy si~ w samym centrum obszaru 

M.J . G eller, Mapping the Universe: Slices and Bubbles, w: Bubbles, Voidr, llfld Bumps in 
Time, s. 54. 

• Tami.e, s. 72. 
, Yale Uni versi ty Press, New Haven - London, 1982, s. 201-202 (wydane po raz pierwszy 

w 1936 r. przez Yale Uni versi ty Press). 
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dost~pnego obserwacji. Nasze bezposrednie otoczenie znamy dose doklad
nie. 1m dalej, tym bardziej nikla jest nasza wiedza. Maleje ona wraz ze 
wzrostem odleglosci w tempie bardzo szybkim, az wreszcie docieramy do 
mglistej granicy, wyznaczonej przez najdalszy zasi~g teleskopow. T ak 
bhtkamy si ~ po omacku wsrod cieni, poszukujqc niemal rownie nieuchwyt
nych punktow orientacyjnych." 

Jest to refleksja nie tylko bardzo mqdra, ale rowniez - jak sqdz~ 
- niezmiennie aktualna, niezalema od biegu historii, prawdziwa tak sarno 
w odniesieniu do staroZytnych Grekow, j ak i do pokolen, kto re przyjdq po 
nas. Kosmologia kazdej epoki usituje dotrzee do owej "mgIistej gran icy" , 
tam, gdzie "btqkamy si~ wsrod cieni", poszukujqc "bardziej uchwytnych 
punktow orientacyjnych". Ta stala wiasciwose cechujqca dzieje naszych 
naukowych eskapad moglaby posluzye do zdefiniowania poj~cia wszech
swiata. Nasza wiedza obejmuje pewien dobrze poznany obszar, na temat 
ktorego posiadamy sprawdzone dane. W tym zakresie jest ona nie tylko 
pewna, ale i usystematyzowana. Okala go mgIisty pas, w ktorym popei
niamy "grube bi~y w obliczeniach". Pas ow niezmiennie wytycza aktualnq 
gran ic~ , ktorq osiqgn~1y badania kosmosu . Rzec by moma, ze wszechswiat 
kaZdej epoki to wszystko, co zawiera si~ wewnqtrz tej granicy. T ak poj~ty 
wszechswiat rozrasta si~ coraz pot~miej, jego granice przesuwajq si ~, zas 
badacze ciqgle stajq przed nowymi i coraz to bardziej skomplikowanymi 
tajemnicami wylaniajqcymi si ~ na gran icy Znanego i Nieznanego.6 

Hubble myIil si~ jedynie wowczas, kiedy mowil: " Oopoki nie wyczerpiq 
si~ moZliwosci poznania empirycznego, dopoty nie zachodzi potrzeba 
przechodzenia do mglistej sfery spekulacji."7 Obecnie jasniej niz 60 lat 
temu zdajemy sobie spraw~ z tego, iz nie rna czegos takiego, jak "nagie 
fakty", oraz ze wszelkie "dane empiryczne" Sq zawsze przesiqkni~te jakqs 
teoriq. MgIisty pas, ktory obrysowuje krance aktualnego wszechswiata, jest 
wyznaczony nie tylko przez olbrzymie odleglosci w czasie i przestrzeni, ale 
takze przez zdolnose rozdzielczq zarowno naszych przyrzqdow, jak i na
szych teorii. 

3. Slowa i ich przygody 

W mysl klasycznej filozo fll nau ki bezposrednia defin icja znaczenia jest 
moZliwa w przypadku terminow, ktore pojawiajq si~ w stwierdzeniach 
opisujqcych pewien zaobserwowany stan rZl:czy. Terminom wyst~puj qcym 

• Do dwoch przytoczooych powyzej cytat6w (z GeUer i Hubble' a) dodajmy jeszcze trzeci , 
oawi,!zuj,!cy do wczeSniejszych dokooan w dziedzinie kosmologi i, ktory rowniez bardzo 
sugestywnie przemawia za oaszkicowanym tutaj puoktem widzenia : "Pierwsi wspo lczesni 
kosmolodzy - kto rzy, jak IJi:dziemy mieli okazj~ si~ przekonac - wszyscy bez wyj'! tku mieli 
zdecydowane ;mioteresowania blldi to filozoficzne, bljdz teologiczoe, souli rozwaZania oad 
najodJeglejszymi obiektami we wSlecbswiecie, zarowno dostrzegalnymi, jak i oi ed ost~pnymi 
ludzkiem u oku. Naleiy zatem oczekiwac, i.e teoretycy, na ktorycb dziele skonceotrujemy nasU! 
uwag~, zajm,owaC si~ bCdll sferll usytuowanll poza graniClj poznawaloosci empirycznej, w zwi,!z
ku z czym zasady metodologii odgrywac ~<! w ich pracy rol~ pierwszorzcdnej wagi." (M. 
I-I eskin, Siellar Astronomy -llistorical Studies, Science History Publications, Bucks, 1 ~82, s. I.). 

7 Tami:e, s. 202. 
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w tego rodzaju stwierdzeniach nadaje si'r znaczenie tak, by cale zdanie 
posiadalo sensown(! tresc wyznaczan(! na podstawie obserwowanego 
wycinka rzeczywistosci. Terminy, ktore nie wystypuj(! w stwierdzeniach 
bezposrednio opisuj(!cych zaobserwowany stan rzeczy, okrdla siy mianem 
terminow teoretycznych. Znaczenia przypisuje siy im w taki 
sposob, by ze stwierdzen zawieraj(!cych te pojycia dalo si'r wyprowadzic 
stwierdzenia odnosz(!ce si'r bezposrednio do spostrzezen empirycznych. 

lednakze owo stosunkowo proste rozroznienie pomiydzy terminami 
empirycznymi a teoretycznymi (ktore do niedawna prawie wszyscy przyj
mowali bez zastrzezen) traci SW(! ostrosc i jednoznacznosc z chwil(!, gdy raz 
jeszcze uswiadomimy sob ie, ze nagie fakty nie istniej(! i ze nawet 
najprostsze stwierdzenia oparte na obserwacji S(! obarczone balastem 
takiego czy innego teoretycznego pogJ(!du na swiat. We wspolczesnej fizyce 
i kosmologii, w wiykszym stopniu niz w innych gal'rziach nauki, miydzy 
faktami a teori(! zachodzi zaleznosc "nie\iniowa", co oznacza, ze teoria 
naklada na fakty siatky interpretacyjn(!, te zas z kolei uwiarygodniaj(! 
teorie, wszelako zachodzi tez zjawisko 0 d w rot n e, tj. teoria nadaje 
faktom rangy, sama natomiast nabiera dziyki nim sensu empirycznego. 
Oczywiscie niektore terminy posiadaj(! rozbudowan(! skladow(! teoretycz
n(!, podczas gdy w innych jest ona raczej niewielka. W tym sensie mozemy 
nadal - dla wygody - utrzymac w mocy podzial na tenniny teoretyczne 
i empiryczne. 

Tak zatem zaden naukowy tennin nie posiada swego "przyrodzonego" 
znaczenia, nie posiad a tez zad nego znaczenia a priori. To okrdlona 
sytuacja problemowa, w ktor(! dany termin jest uwiklany, ksztaltuje jego 
znaczenie. Poniewaz jednak sytuacje problem owe ewoluuj(!, znaczenia 
tenninow podlegaj(! zmianom na przestrzeni historii. Kiedy dany problem 
znajduje w koncu rozwi(!zanie w postaci pelnej teorii, wowczas moma 
uznac, iz znaczenie poszczegolnych tenninow zostalo - w obrybie tejze 
teorii - ustalone az do czasu, kiedy wyloni siy nowy problem, ktory 
wymagac bydzie dalszej ewolucji teorii. 

Uwagi te odnosz(! si y w calej pelni rowniez do pojycia wszechswiata. 
Pojycie to jest w d uzym stopniu teoretyczne, co oznacza, iz stwierdzenia, 
w kt6rych siy ono pojawia, odbiegaj(! znacznie od prostych zdan typu 
opisowego. Niekiedy tak dalece, ze rodzi si'r w nas obawa, czy aby sarna 
stosowana powszechnie w naukach empirycznych metoda nie zostala 
podwazona. Przytoczona powyzej defl.l1icja wszechswiata jako obszaru 
otoczonego mgJistym pasem poznawczego pogranicza pozwala rozproszyc 
te obawy. Bowiem sam tennin "wszechswiat" jest pojyciem granicznym. 
Granice maj(! w tym kontekScie znaczenie co najmniej dwojakie: po 
pierwsze idzie 0 gran ice zastosowalnosci danej teorii, a po drugie 0 gran ice 
skutecznosci samej metody empirycznej . W przypadku kosmologii granice 
te czysto siy pokrywaj(!. 

Tak rozumiany wszechswiat jest zanurzony w bezkresach Nieznanego, 
ale midci w sobie tahe sfery usystematyzowanych, osi(!gni~ naukowych. 
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Metodologiczna i merytoryczna mglistosc jego granic stanowi glowny 
czynnik wyzwalaj~cy i pobudzaj~cy tworczy potencjal badawczy. 

Tak pojmowane znaczenie poj~cia wszechswiata wybiega daleko poza 
dziedzin~ kosmologii. B¢~c poj~ciem granicznym, wkracza w sfer~ 
filozofli i teologii, a otwieraj~c nowe horyzonty, stanowi r~kojmi~ przy
szlych osi~gni~ naukowych. 

4. Odkrycie historii 

Nauka nalezy do nielicznych prawdziwie post~powych gal~zi kultury 
ludzkiej. Jak widzielismy w poprzednich cz~sciach, post~powy charakter 
nauki znajduje odbicie w poj~iu samego wszechswiata. Chcialbym teraz 
skupic si~ na pewnej waznej zmianie, jaka dokonala si~ w tym ewolucyj
nym procesie i ktora wywacla (i nadal wywiera) ogromny wplyw na 
wspolczesne spoleczenstwa. Chodzi 0 0 d k r y c i e his tor i i. 

Wspolczesne pojmowanie historii memal dokladnie zbieglo si~ w czasie 
z wynalezieniem zegarow mechanicznych. Nieomal w tym samym momen
cie, w ktorym zegary mechaniczne zast~pily dawne klepsydry i zegary 
sloneczne, kroniki, do tej pory b¢~ce jedynie rejestrem wydarzen prowa
dzonym na cZeSc krola i ku chwale walecznych bohaterow, ust~pily miejsca 
zapisom historycznym, a wi~ probom historycznej rekonstrukcji przeszlos
ci. 8 "Ludzka rzeczywistosc jest w istocie swej historyczna; nieznajomosc 
historii pozbawia ludzi poczucia ci~glosci, odbieraj~c im tym samym 
podstawowe instrumenty niezb¢ne dla zrozumienia tego, co przydarza sit;: 
im samym i innym, oraz dlaczego dzieje sit;: tak, a nie inaczej."9 

Biologiczne podstawy, na ktorych opiera sit;: znaczenie czasu, zro
zumiano dopiero w wieku XIX. Istota teorii Darwina i jej pozniejszych 
wersji pol ega na odkryciu, iz integralna calosc, jak~ stanowi kazdy iywy 
organizm, wi~ze sit;: scisle z jego zdolnosci'l do podtrzymywania swego 
stanu obecnego, oraz ze utrzymanie pozwalaj~cego na przezycie status quo 
jest moZliwe tylko wowczas, jdli ow stan teraZniejszy stanowi cz~stk~ biegu 
dziejow. 1o 

Nast~pnym krokiem, wynikaj~cym w sposob naturalny z poprzedniego, 
bylo wtopienie historii biologicznej w ramy historii wszechswiata. W poj~
ciu Newtona i jego uczniow wszechswiat funkcjonowal na zasadzie 
mechanizmu zegarowego, a wszystkie zachodz~ce w jego obrt;:bie ruchy 
byly cykliczne, tak jak ruch planet wokol Sionca. Ten prosty wizerunek 
skomplikowal sit;: nieco, gdy odkryto, ze prt;:dkosc swiatla wyraza sit;: 
skonczon~ liczb'l . W Slad za tym odkryciem pojawila si~ mysl, iz 
w astronomii czas i przestrzen s~ jakos wzajemnie skorelowane. Herschel 
jako pierwszy docenil donioslosc tej okolicznoSci dla naszej wiedzy 

• Palrz GJ . Whitrow, Time in //i.'lory, Oxford University Press, Oxford, New York, 1988; 
zwlasz.cza rowz. 12. 

• J.T. Frazer, Time - The Familiar Slranger, The University of Massachusetts Press, 
Amherst, 	1987, s. 313. 

10 Tamie, s. 352. 
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o wszechswiecie. "Czyz - pisal - przygl ll,danie siy roslinie, ktora najpierw 
kielkuje, potem kwitnie, zi eleni siy, owocuje, a nastypnie wiydnie i usycha, 
az wreszcie rozklada siy i obumiera, nie jest niemalze tym samym, co 
jednoczesne ogl ll,danie wielu okazow tejZe rosliny dobranych w taki 
sposob, by kaZdy z nich przedstawial jedno z wyzej wymienionych 
stadi ow?"11 

Wiek dziewiytnasty raz jeszcze zachwial tradycyjnym obrazem swia
ta-zegara, gdy dokonano odkrycia tennodynamicznej strzalki czasu. 
Odkrycie to mom a potraktowac jako pierwszll, w historii nauki proby 
rozcill,gniVCia kategorii czasu na caly wszechSwiat; Proba ta nie do kOlica 
siy powiodla. Ekstrapolujll,c drugie prawo termodynamiki daleko poza 
zasiyg jego zwyklego zastosowania, bez zadnej wied zy na temat struktury 
ukladu, ktory usilowano tCl ekstrapolacjll, objll,c, nie sposob bylo uniknll,c 
niespojnosci i paradoksow. 

Szczegolna teoria wzglydnosci radykalnie zrnienila obraz sytuacji. 
Wzajemne zaleznoSci mi~zy porniarami przestrzeni i czasu wynikaj lt nie 
tylko z prostego fakt u, iz do pokonania odleglosci swiatlo potrzebuje 
czasu, ale w pierwszym rzydzie z samej istoty praw fizyki , ktore pr¢kosc 
swiatla traktujll, w sposob uprzywilejowany, czyniltC z niej wielkosc 
bezwzglydnlt, podczas gdy czas i przestrzen muszlt zad owolic siy ranglt 
pojyc wzglydnych. 

Ogo\na teoria wzglydllosci posunyla ten proces jeszcze dalej. Poprzez 
zawilosci Einsteinowskich rownan pola geometria czasoprzestrzeni od
dzialuje z resztlt fizyki . Czas ostatecznie juz przestaje funkcjonowac jako 
parametr sluZltcy do mniej lub bardziej umownego Ilumerowania biegu 
fizycznych procesow. Okazuje siy on waznym aktorem w rozgrywajltcym 
siy dramacie kosmiczllej dYll arniki. Dramat ten pol ega na tym, ze czas 
zostaje glyboko uwiklany w koleje losow swi ata. Moze zwijac siy w pytle; 
moze nie zdolac objqc calej r6Znorodnosci moZliwych zdarzen; moze 
podlegac wszelkiego rodzaju wypaczeni om w zaleznosci od wielkoskalowej 
struktury ukladu, ktorego sam jest czysciq. 

Mechanizm swiata wymaga specjalnej synchronizacji , ktora umoz
liwi laby istnienie czegos na ksztalt historii powszechnej. Niepodobna, by 
synchronizacja taka rniala wylonic siy przypadkowo sposrod calej gamy 
moZliwoSci. 12 Dlatego ze zdumieniem odnotowujemy fak t, ze pierwsza 
generacja relatywistycznych modeli swiata (tzw. modeli Friedmana- Le
maitre'a) wykazuje ty szczegolnlt wlasciwosc. Kurt G6del byl pierwszym 
uczonym, ktory zauwazyl, ze nie pozostaje to w zgodzie z duchem ogolnej 
teorii wzglydnoSci, w zwill,zku z czym zaproponowal wlasny model swiata 
posiadajltcy zamkniyte krzywe czasowe, tzn. his torie, ktore wielokrotnie siy 
powtarzajlt. Poniewaz jednak model ten nie tlumaczyl przesunivcia ku 

11 Phil. Trans., 79, 1789, 226 (cylowane za Hoskinem, op. cit., S. 3). 
12 Szczego/y zoajdzie Czylelnik w moich arlylru lach: Time and lJislory: The llumanislic 

Significance of Science, "European Journal of Physics", II , 1990, 203-207; Time and CausalilY in 
General Relativity, "The ASlronomy Quarter ly", 7, 1990,65-86. , 
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czerwieni w widmach galaktycznych, nie mogl on posluzyc jako model dla 
rzeczywistego wszechswiata. 13 

Odkrycie w 1965 roku mikrofalowego promieniowania tla stanowilo 
wazny argument przemawiaj~cy za istnieniem specyfi cznych symetrii 
czasoprzestrzennych, na ktorych opiera si~ kosmologia F riedmana-Le
maitre'a, otwieraj~c now~ er~ w badaniach nad histori~ kosmosu. Historia 
ta okrdlana jest obecnie jako s tan d a r dow y m o d e I w s z e c h s w i a t a 
lub standardowy scenariusz k o smosu. 

Historia wszechswiata (przynajmniej rozumiana w takim znaczeniu, 
jakie mozemy jej, zgodnie z naszymi poj~iami, przypisac) rozpoczyna si~ 
w chwili, gdy znajd uje si~ on w stanie charakteryzuj~cym si~ bardzo 
wysokim stopniem zg~szczenia oraz niezwykle wysokC! temperaturC!. Dia 
zachowania -spojnosci rownan r6Zniczkowych opisuj ~cych caly scenariusz 
chwili tej musimy przypisac godzin~ t = 10 - 44 sekundy na kosmicznym 
zegarze. Moment ten nosi nazw~ pro g u P I a n c k a. Z chwiI ~, kiedy 
historia przekracza prog Plancka, natychmiast nast~p uje spontaniczne 
zlamanie supersymetri i, w ktorej dotychczas byly zjednoczone wszystkie 
znane dzis fizyce sily: grawi tacj a oddziela si~ od pozostalych oddzialywan 
fizycznych, a nowo powstala czasoprzestrzen zaczyna pelnic rol~ sceny, na 
ktorej rozgrywac si~ b¢~ zjawiska i procesy fi zyczne. W miar~ ochladzania 
si ~ i rozszerzania wszechswiata zachodz~ nast~puj C!ce przejscia fazowe: 
silne oddzialywanie j~drowe oddziela si~ od oddzialywania elektrosiabego, 
a wkrotce potem nast~puje kolejne lamanie symetrii, w wyniku czego 
otrzymujemy slabe oddzialywanie j~d rowe oraz oddzialywanie elektromag
netyczne. Temperatura spada do niZszych rejestrow. Z morza kwarkow 
powstaj~ pro tony i neutrony. Po uplywie oketo trzech min ut (J icz~c od 
Wieikiego Wybuchu) temperatura wynosi j uz "tylko" okolo 6 miliardo w 
oC, a j~dra wod oru spalaj~ si~, tworz~c hel oraz niewielkie ilosci innych 
pierwiastkow lekkich. Mniej wi~cej 100 000 lat pozniej promien iowanie 
elektromagnetyczne odl~cza si(: od innych form materii, j~dra wodoru 
l~cz~ si(: ze swobodnymi elektronami tworz~c atomy, a swiat wkracza 
w etap powstawania gwiazd, gaIaktyk, gromad galaktyk itp. (niekoniecznie 
w tej akurat koIejnosci). Dokonuje si ~ to glownie na mocy tzw. niestabiIno
sci grawitacyjnej. Jeszcze przez nast~pnych kilka miliardow Iat wszechswiat 
'b¢zie przechodzic tworcze przemiany, zanim wreszcie planeta Ziemia 
osi~gnie stan gotowy do rozpocz~i a ewolucji biologicznej. 

Czy nakrdiony powyzej kosmiczny scenariusz oddaje wiernie obraz 
naszej przeszloSci? Zdaniem Weinberga, "nawet jdIi standardowy model 
wszechSwiata zostanie kiedys zas t~pion y przez jakis inny, wartose jego 
zaslug w historii kosmologii pozostanie niezaprzeczalna. Obecnie dobrze 
jest widziane (choc dzieje si ~ tak najwyzej od jakichs 10 lat) sprawdzanie 
teorii fizyczn ych poprzez badanie ich konsekwencji w kontekscie modelu 
standardowego. Model standardowy znajd uje takze powszechne zastoso-

Il An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein's Field Equations of 
Gravitation, .. Reviews of Modern Physics", 2l, 19~9 . 447-450. 
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wanie jako teoretyczna podstawa do wykazywania zasadnoSci astro
nomicznych programow obserwacyjnych. Tak wi~ model standardowy 
pelni niejako rollt wspolnego jltzyka, pozwalaj,!cego teoretykom i obser
watorom nalezycie doceniac wzajemne dokonania. Jdli kiedykolwiek 
model standardowy zostanie wyparty przez jak,!s lepsz,! teorilt, stanie si y 
tak prawdopodobnie dzi\!ki obserwacjom czy obliczeniom prowadzonym 
w oparciu 0 ten wlasnie model."14 A ostatecznie tym, co w danej chwili 
interesuje mnie najbardziej, SOl nie szczegoly historii kosmosu, lecz bardzo 
dziwny fakt, iz wszystko, co zdarza si\! w niezrnierzonych przestworzach 
czasoprzestrzeni, daje si y uloZyc w spojne lancuchy przyczynowo-skut
kowe rozci,!gaj,!ce silt od zamierzchlej przeszlosci do dalekiej przyszlosci. 
My sami jestdmy "istotami historycznymi", co oznacza, iz czas jest 
wpisany w nasz'! natur\!, a nasze istnienie zawdzi\!czamy bez w'!tpienia 
caloksztaltowi historii wszechswiata. 

5. Granice historii 

Historia kosmosu sklada silt z wielu wl6kien splataj,!cych siy ze sob,! 
w taki sposob, ze daje spojhy obraz ewolucyjnego procesu . Jdli jednak 
przyjrzec si\! temu procesowi przez szklo powiykszaj,!ce, to ow spojny ci,!g 
rozpadnie siy na pojedyncze odnogi, a calosc przestanie przedstawiac siy 
tak prosto. Weimy, na przyklad, ewolucjy jakiejs dostatecznie ciltzkiej 
gwiazdy. W miary wypalania si y jej j'!drowych zasobow energetycznych 
zaczyna si\! ona zapadac pod wplywem wlasnej grawitacji, w wyniku czego 
powstaje czama dziura. Jeden i ten sam obiekt, Jakim jest zapadaj,!ce si\! 
cialo niebieskie, posiada dwie (co najmniej) historie. Dla obserwatora 
znajd uj,!cego si y na gin'!cym obiekcie historia nagle urwie siy w koncowej 
osobliwosci; zmierza on nieodwracalnie ku kresowi swej czasoprzestrzennej 
egzystencji. Natomiast zewnytrzny obserwator (tj. taki, ktory znajduje si y 
w bezpiecznej odleglosci od zapadaj,!cego silt obiektu) stwierdzi, ze 
powierzchnia gwiazdy zbliza si\! asymptotycznie do granicy, spoza ktorej 
nie rna juz powrotu i nie zauwazy, by cos niepokoj,!cego dzialo si\! 
z pierwszym obserwatorem. 

Ogolna teoria wzglltdnosci uczy nas, ze sytuacji takich jak opisana 
powyzeJ, nalezy spodziewac siy jako reguly, a fakt, ze dysponujemy 
pewnego rodzaju uniwersalnym ukladem odniesienia umoi:liwiaj,!cego 
istnienie g10balnej (choc nieco "usrednionej") historii wszechswiata, 
wymaga dodatkowego wytlumaczenia. Wok61 zagadki istnienia historii 
swiata tocz'! siy liczne dyskusje. Wszystkie one mieszcz,! si y zasadniczo 
w ramach poj¥ciowych og61nej teorii wzgl¢nosci. Do stawiania pytan 
i ewentualnego znajdowania na nie odpowiedzi nie jest konieczna zadna 
nowa teoria. Jezeli jednak zapuscimy silt glltbiej ku korzeniom historii, 
dojdziemy w koncu do granic zastosowalnosci obowiFuj,!cej obecnie 
teorii. 

14 S. Weinberg, The First Three Minutes, Basic Books, New Y9rk, 1988, s. 9-10. 
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JeSli, cofaj'lc si~ wci'li dalej i dalej w przeszlose, dotrzemy do 
wymiarow charakterystycznych dla progu Plancka, moiemy stan'le w ob
liczu sytuacji calkowicie nieprzystaj'lcej do arsenalu pojltCiowego, ktorym 
normalnie posluguje si~ nasza wyobramia. Nie ulega w'ltpliwosci, ie w tym 
obszarze zwykla ogolna teoria wzgl~dnosci musi ust'lpie miejsca kwan
towej teorii grawitacji. Malo kto dzis uwierzylby, ie kwantowanie metryki 
na sk'ldin'ld gladkiej czasoprzestrzeni mialoby bye czyms wi~cej aniieli 
tylko zrltCznym chwytem stosowanym do momentu wynalezienia metody 
pozwalaj'lcej na bardziej radykalne rozwi,!zania. Moma by oczekiwae, ie 
w warunkach olbrzymiego zg~szczenia i wysokich temperatur panuj,!cych 
powyiej progu Plancka czasoprzestrzen najpierw rozpada si~ na pieni,!ce 
si~ k.I~bowisko zdarzen, by w kOJ1cU przeksztalcie si~ w cos nowego, jabl-S 
pierwotn,! sy{Iletri~ czy inn,! daj,!c,! si~ opisae matematycznie struktur~.IS 
Otoi istniej,! wiarygodne przeslanki przemawiaj,!ce za hipotez'!, ie ani 
czas, ani przestrzen nie wchodz,! w sklad tej struktury. Histori~, b¢,!c,! 
ci,!giem nast~puj,!cych po sobie platow przestrzennych, przyrownac moma 
do melodii, ktora daje si~ uchwycie tylko wowczas, kiedy slucha si~ jej 
w dostatecznie dlugich fragmentach; w rniar~ coraz bardziej drobiaz
gowego wnikania w szczegoly ulega ona rozkladowi na pojedyncze 
dZwi~ki, a w koncu na mechaniczne ruchy cz'!steczek pozomie nie maj,!ce 
nic wspolnego z fug,! Bacha czy koncertem Mozarta. 

6. Wyzwanie czasu 

Do realizacji i rozwoju kulturowego dynamizrnu czlowieka niezb~dne 
jest odpowiednie srodowisko. Jak mielismy okazj~ zobaczye, srodowiska 
takiego dostarcza (przynajrnniej w cz~sci) poj~cie wszechswiata, b~d,!ce 
niejako wewn~trzn,! przestrzeni,! konieczn,! do rozwoju naszej kuIturowej 
dynamiki. Ale jest one takie poj~ciowym odzwierciedleniem otaczaj,!cego 
nas kosmosu. W przeszlosci ksztaltowalo si~ one glownie pod wplywem 
naszych wyobrai:en wyplywaj,!cych z mitologiczno-religijnych wierzen czy 
filozoficznych zapatrywan. W czasach obecnych na poj~ciu tym coraz 
wyrazniejsze pi~tno odciska nauka. Poci,!gaj,!ca nas nieustannie pokusa, by 
poj~cie wszechswiata rozszerzac poza granice sprawdzonej wiedzy, zdaje si~ 
stanowie glown,! sil~ nap~dow,!, dzi~ki ktorej kuItura ludzka zd'lia ku 
wci,!i nowym horyzontom. 

Czas, ewolucja i historia nalei<l- do najwainiejszych kategorii znamio
nuj'lcych wspokzesn'l wizj~ swiata. Odkrycie historii w kosmologii, 
biologii oraz iyciu spolecznym odcisn~lo si~ na naszej kulturze pi~tnem tak 

" Umyslnie nie rozwaiam tu i:adnych konkrelnych modeli proces6w lizycznych poza 
progiem Plaucka; wszyslkie iSlniej~ce modele Sl! jedynie mniej lub bardziej udanymi hipotezami, 
toruj~cymi drog~ do opracowania pernej teorii. Jei.eli Czytelnik bylby zainleresowany szczeg6la
mi, niech odwola si~ do biei.qcej literatury. Poleca.m zwlaszcza bardzo wywaZony artykul pi6ra 
C.J. Ishama, Conceptual and Geometrical Problems in Quantum Gravity, wyklad y wygloszone 
podczas zimowej szkoly w Schladming w roku 1991, pierwodruk: Imperial College, Londyn, 
1991. 
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si1nym, ze trudno sobie wyobrazic, jak wyglqdalaby ona bez tej perspek
tywy czasowej . Podlegamy dzialaniu czasu i przemijania,' i jest dla nas 
sprawq pierwszorz~nej wagi, czy przemijanie to oznacza srnierc i destrukcjy, 
czy teirozw6j i postyp. 

I tak znow ocieramy siy 0 problem granic. Wszechswiat jest pojyciem 
granicznym, a jego rubieie rozbrzmiewajq echem nierozwiqzanych jak 
dotqd pytan 0 poczqtek czasu, 0 poczqtek i koniec historii kosmosu. Jak 
zawsze tam, gdzie docieramy do granic, tak i tu prowadzi..my nasze 
poszukiwania wsrOd mglistych hipotez i powoli , krok po kroku krys
talizujqcych siy teorn; jednakze obecnie po raz pierwszy zd ajq siy one 
wskazywac, ii czas, ten dobrze znany nieznajomy, nie jest absolutnym 
wladcq wszechswiata, lecz jedynie pochodnq bardziej fundamentalnych 
jego form. 

Czas byl zawsze wyzwaniem. Dla poszczegolnych jednostek i dla kultur 
wszystkich epok. Zarowno staroegipski e piramidy, jak kosmologia kwan
towa swiadczq 0 tym, Ze ludzkosc wziyla sobie to wyzwanie do serca 
i trakt uje je z calq powagq. 

Michal Heller 
tlurn. Anna Gowin 

Powyi:szy tekst wygloszony zosta l na Sympozjum Papieskiej Akademii Nauk 
"Nauka w kontekscie kultury", 29-31 pai:dziernika 1990. 
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PAUL DAVIES 


CZYM Sl\ PRAW A PRZYRODY? 


W swietle praw fizyki 1 Wszechswiat moglby powstae samodzielnie. 
Mowi~c ostrozniej, istnienie Wszechswiata bez zewn~trznej pierwszej 
przyczyny nie jest uznawane za sprzeczne z prawami fizyki. W szczegolnosci, 
taki wniosek wyplywa z zastosowania fizyki kwantowej do kosmologii . 
W swietle owych praw samo istnienie swiata nie jest nadprzyrodzone. 
Dzi~ki temu prawa fizyki wygJ~daj~ tak, jakby byly "zasad~ bytu'~ 
Wszechswiata. Z pewnoSci~ wi~kszose naukowcow zgadza si~, ze ostatecz
ne podloze rzeczywistosci moze bye sprowadzone do praw fizyki . S~ one 
wieczn}1l1i prawdami, na ktorych opiera si ~ budowa Wszechswiata. 

Poj~ie prawa jest tak dobrze zadomowione w nauce, ze do niedawna 
niewiel u naukowcow zastanawialo si~ nad jego istot~ i pochodzeniem. 
Zadowalali si~ uznaniem praw za "dane". W ostatnich latach fizycy 
i kosmologowie poczynili szybkie post~py w badaniach "ostatecznych" 
praw Wszechswiata (a raczej tego , co uwazaj~ za "ostateczne" prawa). 
W wyniku tych badan powr6cilo wiele starych pytan. Dlaczego prawa 
maj~ tak~ postae, jak~ maj~? Czy nie moglyby bye inne? Sk~d pochodz~ 
prawa? Czy istn iej ~ niezalemie od fizycznego Wszechswiata? 

• Pochodzenia prawa 

Poj~cie prawa przyrody nie zostalo wynalezione przez jakiegos filozofa 
czy naukowca. Mimo ze idea prawa skrystalizowala si ~ dopiero w nowozyt
nej naukowej epoce, to jej poc~tki si~gaj~ zarania historii i wi~4 si~ scisle 
z rel igi~. Nasi dalecy przodkowie musieli miee jakies szcz~tkowe poj~cie 
przyczyny i skutku. Dla przykJadu, narz¢zia zawsze wytwarzano po to, 
aby usprawnie przeksztaicanie srodowiska. Uderzenie kamieniem w orzech 
jest przyczyn~ p~kni~ia orzecha. Rzucaj ~c w odpowiedni sposob dzid~ 
mom a si~ spodziewae, ze pod~zy do celu po ustaIonym tarze. Mimo tego, 
ze owczdni ludzie zauwazali niektore prawidlowosci zdarzen, to ogromna 

A rtylrul teo poctlOdzi z ksi'liki Paula Daviesa The M ind 0/ God (przyp. ltum.). I 
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wiltkszosc zjawisk przyrodniczych byla tajemnicza i nieprzewidywalna.· 
Aby je wyjasnic - wymyslono bogow. W ten sposob pojawili silt bog 
deszczu i bog slOl1ca, bog drzewa i bog rzeki oraz inni bogowie. Swiat 
przyrody znajdowal silt we wladzy wielu potltinych i niewidzialnych istot. 

Zawsze istnieje jakid niebezpieczenstwo w osqdzaniu wczesniejszych 
kultur za pomOCq wspo/czesnych kategorii, z wszystkimi naszymi uk rytymi 
zalozeniami i uprzedzeniarni. W wieku nauki uwazamy, ze poszukiwanie 
mechanistycznego wyjasnienia zjawisk jest calkowicie naturalne: struna 
luku nadaje ruch strzale, grawitacja przyciqga kamien ku ziemi. Dana 
przyczyna (zwykle w postaci sily) powoduje p6Zniejszy skutek. Wczesne 
kuitury nie pojmowaly jednak swiata w ten sposob. Niektore z nich 
widzialy w przyrodzie pole bitwy, na ktorym scieraly silt przeciwstawne 
sHy. Bogowie lub duchy, kaidy 0 wyrainej osobowosci, na przernian 
walczyly i godzily silt. lnne kuitury, szczegolnie wschodnie, pojmowaly 
swiat na sposob holistyczny; podobny byl dla nich do dywanu utkanego ze 
wzajemnie zaleznych czynnikow. ( ... ) 

Ciekawe byloby przesledzenie, jak na wyksztalcenie silt nowoZytnej 
koncepcji praw przyrody oddzialaly wplywy kulturowe i religijne. Srednio
wieczna Europa, z jednej strony, znajdowala silt pod wplywem chrzeScijan
skiej doktryny praw Bozych, ktore mialy przejawiac silt w przyrodzie; 
z drugiej strony, byla pod wladzq pojltc prawa cywilnego usilnie wowczas 
wprowadzanego w zycie. Oba czynniki sprawialy, ze byla ona urodzajnym 
miejscem, w ktorym mogla silt pojawic naukowa idea prawa przyrody. Nie 
jest wiltc zaskakujqce, ze pierwsi astronomowie Uak Tycho de Brahe 
i Johann Kepler), dedukujqc prawa ruchu planet, byJi przekonani, i:e 
badajqc uporzqdkowane procesy przyrody odslaniajq rozumny plan Bozy. 
Poglqd ten zostal rozwiniltty przez francuskiego filozofa i naukowca Rene 
Descartesa; przyjql go pozniej Isaac Newton, ktorego prawa ruchu 
i grawitacji daly poczqtek Erze Nauki. 

Sam Newton mocno wierzyl w Architekta, ktory dzialal poprzez stale 
prawa matematyczne. Dla Newtona i jego wspolczesnych Wszechswiat byl 
ogromnq i wspanialq maszynq skonstruowanq przez Boga. Roinice 
w poglqdach dotyczyly istoty Kosmicznego Matematyka i lnzyniera. Czy 
tylko skonstruowal maszynlt, nakrltcil jq i pozostawil samej sobie? Czy tez 
stale doglqda jq i naprawia? Newton wierzyl, ze jedynie bezustanny cud 
ocala Wszechswiat od grawitacyjnego rozpadu. Taka nadprzyrodzona 
interwencja jest klasycznym przykladem "Boga do Latania Dzi ur". 
Argumentujqc w ten sposob narazamy silt na niebezpieczenstwo, ze 
przyszly postltP nauki dostatecznie skutecznie "zasypie dziurlt". I rzeczywis
cie, dzis dobrze rozumiemy grawitacyjnq stabilnosc Wszechswiata. Co 
wiltcej, nawet w czasach Newtona jego rywale z kontynentu osrnieszali 
zalozenie bezustannego cudu. Stqd drwiqca uwaga Leibniza: 

Pan Ne~1on i jego zwolennicy maj~ rowniei. przedziwny pogl¥l 0 dzialaniu 
Boga. Wedlug nich Bog musi nakr~cac swoj zegarek od czasu do czasu. 



CZYM SI\ PRAWA PRZYROC 

W przeciwnyrn wypadku zegarek przestanie chodzic. Zabraklo Bogu wystar
czajqcej zdolnosci przewid ywania, aby nadac rnu staly ruch. Wedlug rnnie ta 
sarna sila i energia nigdy nie przeslaje dzialac w swiecie. 

Dla Kartezjusza i Leibniza Bog byl zrodlem i gwarancj ~ totalnej 
racjonalnosci przenikaj~cej kosmos. Takie poj~ie racjonalnosci umozliwia 
poznanie przyrody za pomoq ludzkiego umyslu - umyslu, ktory sam jest 
darem Boiym. T o, co dzis nazywamy metod~ naukow~, ludzie Renesansu 
uzasadniali wiar~ w racjonalnego Boga, ktory nadal stworzeniu porz~dek 
daj~cy si~ odczytae za pomoq uwaznych badan przyrody. W wierze tej 
zawieralo si~ przekonanie, ze Boze prawa s~ niezmienne. Tak s~dzi l 
rowniez Newton. Jak pisze Barrow: "Glown'! cech~ kultu ry naukowej, 
kto ra powstala w zachodniej E uropie i ktorej jestdmy spadkobiercami, 
bylo przyj~cie absolutnej niezrniennosci praw Przyrody: takie zalozenie 
gwarantowalo sensownosc naukowego przed si~wzi~cia i zapewnialo jego 
sukces." 

Dla wspoiczesnego naukowca wystarcza jedynie, ze w przyrod zie 
wyst~puj~ obserwowalne prawidlowosci , ktore nadal nazywamy prawami. 
Kwestia ich pochodzenia zwykle si~ nie pojawia. Warto mimo to rozwazye, 
czy bez zachodniej teologii bylby moZliwy rozkwit nauki w sredniowiecznej 
i renesansowej Europie. Dla przykladu: w Chinach istniala w tym samym 
czasie bogata i wysoko rozwini~ta kultura, ktorej techniczne wynalazki 
niejednokrotnie wyprzedzaly Europy. Japonskiemu uczonemu Takakazu 
Seki, zyj~cemu w czasach Newtona, przypisuje si~ niezaleme odkrycie 
rachunku r6iniczkowego i metody wyliczania liczby 1t. Zdecydowal siy on 
jednak trzymae swe odkrycia w tajemnicy. Joseph Needham tak pisze 
w swej pracy 0 wczesnej mysli chinskiej: "Nie s~dzono , ze moma odslonie 
i odczytae kod praw Przyrody. Nie istni'alo bowiem przekonanie, ze jakis 
nadprzyrodzony byt, nawet bardziej od nas racjonalny, stworzyl taki 
moZli wy do od czytania kod." Barrow utrzymuje, ze bez "idei boskiego 
bytu, ktorego wyroki nadaj~ swiatu nienaruszalne »prawa« przyrody 
i ktory gwaran tuje powodzenie przedsiywziycia zwanego nauk~ , na uka 
chinska byla skazana na osobliwe rodzenie martwych plod ow" . 

Chociaz jest wiele prawdy w twierdzeniu, ze romice w rozwoju nauki 
na Wschodzie i na Zachodzie moma wyprowadzie z odmiennych teologii, 
to nie nalezy zapomin ae 0 innych czynnikach. Podstaw~ wi~kszosci nauk 
Zachodu byla metoda redukcjonistyczna, zgod nie z ktor'! , aby zrozumiee 
wlasnosci zlozonego ukladu, nalezy zbadae zachowanie jego czysci sklado
wych . Podam prosty przyk/ad: nie rna prawdopodobnie osoby, ktora 
rozumialaby calose ukladu samolotu Boeing 747. Niemniej dowolna cz~sc 
tego ukladu jest przez kogos rozumiana. Powiadamy, ze rozumiemy 
dzialan ie samolotu jako caloSci, poniewaz wierzymy, ze samolot jest po 
prostu sum~ swych cz~sci. 

Umiejytnose takiego rozkladania uk ladow wystyp uj,!cych w przyrodzie 
okazala si~ decyd uj ~ca dla rozwoju nauki . Siowo " analiza", uzywane 
cz~sto jako synonim nauki , wskazuje na zalozenie, ze moma rzecz rozlozye 
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na cZ~SCl 1 nast~pnie badac je w izolacji w celu zrozumienia calosci . 
Niekt6rzy uwazaj,!, i:e zrozumienie nawet tak zlozonego ukladu, jakim jest 
ludzkie cialo, sprowadza si~ do znajomosci dzialania poszczegolnych 
gen6w lub znajomosci regul kieruj,!cych budow,! naszych komorek. leSli 
nie daloby si~ zrozumiee cz~sci Wszechswiata bez zrozumienia jego calosci, 
nauka bylaby przedsi~wzi~ciem beznadziejnym. lednakze podatn ose ukla
dow fizycznych na analiz~ nie jest tak powszechna, jak kied ys myslano. 
Ostatnio naukowcy odkrywaj ,! coraz wi~cej ukladow, ktorych nie moma 
zrozumiee inaczej niz holistycznie. Uklady takie opisywane S,! matematycz
nie przez r6wnania zwane "nieliniowymi" . (Wi~ej szczeg616w na ten temat 
moma znalezc w moich ksi,!Zkach The Cosmic Blueprint i The Matter 
Myth.) To, ze pierwsi naukowcy zajmowali si~ liniowymi ukladami 
fizycznymi (np. Ukladem Sionecznym), moglo bye po prostu historycznym 
przypadkiem. Uklady tego typu szczegolnie dobrze nadaj ,! si~ do stosowa
nia technik analitycznych i metody redukcjonistycznej. 

Popularnose idei "nauki holistycznej" zawdzi~zamy szeregowi ksi,!zek, 
kt6re pojawi ly si~ w ostatnich latach, szczegolnie ksi'!i:ce Fritjofa Capry 
The Tao of Physics. Ksi,!zka ta uwypukla podobienstwa pomi~zy 
starozytn,! ftlozofi,! Wschodu, ktora kladzie nacisk na wzajemne powi'!za
nie przedmiotow fi zycznych, a wsp6lczesn'! fizyk,! nieliniow,! . Czy moma 
z tego wnioskowae, ze mimo wszystko wschodnia ftlozofia i teologia 
przewyzszaly filozofi~ i teologi~ Zachodu? Z pewnosci ,! nie. Zdajemy sobie 
obecnie spraw~, ie rozwoj nauki wymaga zarowno podejScia red ukcjonis
tycznego jak i holistycznego. Nie moma powiedziee, jak niektorzy, ie jedno 
z tych podejse jest poprawne, a drugie nie. S,! to komplementarne sposoby 
badania zjawisk fizycznych. Interesuj,!ce jest raczej, dlaczego redukcjonizm 
w ogole si~ sprawdza. Dlaczego swiat rna tak,! struktur~, ie moi:emy cos 
znae nie znaj,!c wszystkiego? To jednak temat do osobnego rozwaiania . 

• Kosmiczny kod 

Wraz z powstaniem nauki i nastaniem Wieku Rozum u pojawil si~ 
pomysl, ie w przyrodzie istnieje ukryty porz,!dek, ktor): rna postac 
matematyczn,! i moze bye odsloni~ty poprzez m'!drze przeprowadzone 
badania. W przeciwienstwie do odkrywan ych przez nauk~ subtelnych praw 
przyrody, bezposrednie powi,!zania, ktorymi zajmowal si~ prymitywny 
badacz przyczyn i skutkow, S,! oczywiste i widoczne dla zmysl6w. Przy
kladowo, kaidy widzi, ie jablka spadaj,!; aby natomiast objawilo si~ prawo 
grawitacji Newtona (zgodnie z ktorym grawitacja jest odwrotnie propor
cjonalna do kwadratu odleglosci), konieczne S,! specjalne i systematyczne 
pomiary. Co wainiejsze, pomiar wymaga istnienia pewnej szczeg61nej 
abstrakcyjnej struktu ry teoretycznej typu matematycznego, ktora sluiy jako 
"kontekst" pomiaru. Same w sobie surowe dane zmyslowe nie S,! zro
zumiale. Aby je powi'!Zae, aby wpleSe je w struktury naszego pojmowania, 
trzeba uczynie pewien posredni krok. Krok ten nazywamy teori'!. 



Powiada si~ obrazowo, ze prawa przyrody s,! zakodowane, co rna 
znaczyc, ze teoria jest subtelna i rna charakter matematyczny. Zadaniem 
naukowca jest "zlamanie" kosrnicznego kodu i, co za tym idzie, od sloni~cie 
tajernnic Wszechswiata. Heinz Pagel tak pisze 0 tym w swej ksi,!Zce The 
Cosmic Order: 

Pomysl, Ze we WszechSwiecie jest porz¥iek, kt6rym rz¥i zll niewidoczne dla 
zmysl6w prawa przyrody, jest bardzo stary. Jednak dopiero ostatnie lrzy 
wieki przyniosly nam odkrycie melody od slaniania ukrytego porzlj.dku. To 
metoda naukow~ksperymenlalna. Prawie wszystko, co naukowcy wiedZ/l 
o swiecie, zawdzi~zamy tej pot~inej metodzie. Odkryli oni, :i:e archilektura 
WszechSwiata jest zaprojektowana zgodnie z niewidzialnyrni uniwersalnyrni 
regulami, kt6re nazywam kosrnicznym kodem. To kod tw6rczy Derniurga. 

Platon wyobrazal sobie Demiu rga jako laskawego rzemid lnika, kt6ry 
zbudowal Wszechswiat zgodnie z matematycznymi zasadami wyprowadzo
nymi z wlasnosci symetrycznych figur geomet rycznych. Kr61estwo abstrak
cyjnych platonskich form I,!czylo si ~ ze swiatem codziennego doswiad
czenia zmyslowego za pomoc,! subtelnego bytu, kt6ry Platon nazywal 
Dusz'! Swiata. Walter Mayerstein, fil ozof, por6wnuje platonsk,! Dusz~ 
Swiata do nowoiytnego poj~cia matematycznej teorii, gdyz I'!czy ona nasze 
doswiadczenie zmyslowe z zasadami budowy Wszechswiata i umozliwia to, 
co nazywamy " rozumieniem ". Wsp61czdnie calkiem podobnie twierdzil 
Einstein m6wi,!c, ze bezposrednie obserwacje zachodz'!cych w swiecie 
zdarzen nie S,! w og6lnym przypadku zrozumiale, jesli nie odnosz,! si~ do 
jakiejs leZ,!cej u ich podstaw teoru . W liscie do M. Solovine'a z 7-go maja 
1952 roku pisze Einstein 0 "stale problematycznych zwi,!zkach pomi~zy 
swiatem idei a tym, co dane w doswiadczeniu" . Einstein podkresla, ze "nie 
rna logicznej drogi" pomi~zy poj~ciami teoretycznymi a obserwacj ,!. 
Uzgodnienie jednego z drugim jest "poza-logiczne czyli intuicyjne". 

Za pomoq przenosni pochodz,!cej z j~zyka informatyki moma powie
dziec, ze w prawach przyrody zakodowany jest jaki s przekaz. Jestesmy 
odbiorcami przekazu, kt6ry przychodzi do nas przez kana! naukowej 
teorii. Wedlug Platona i wielu innych po nim, przekaz ten zosta! wys!any 
przez Demiurga- Budowniczego Kosmosu . Jak zobaczymy w nast~pnych 
rozdzialach, wszelk,! informacj~ 0 swiecie moma w zasadzie przedstawic za 
pomoc,! wyrazen binarnej arytmetyki (zer i jedynek). Taka postac jest 
najbardziej wygodna do komputerowego przetwarzania. Jak twierdzi 
Mayerstein: "Wszechswiat moma symulowac jako gigantyczny ci'lg zer 
i jedynek. Nauka zmierza do »z!amania« kod u i takiego »Oczyszczenia« 
ci'lgu, aby moma by!o go zrozumiee i uchwycic sens przekazu." Co moma 
powiedziee 0 samym przekazie? "Jest ca!kiem oczywiste, ze jdIi przekaz 
jest zakodowany, zak!ada to istnienie jakiegos wzoru lub st ruktu ry 
w rozmieszczeniu zer i jedynek w ci 'lgu . S'ldzi si~, ze nie moma 
zdekodowac ci'lgu , kt6ry bylby ca!kowicie przypadkowy lub chaotyczny." 
St'ld, jdli istnieje raczej kosmos niz chaos, to fak t ten odzwierciedla si~ 
w jakichs regularnych w!asnosciach ci'lgu cyrr. 
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• Status praw wspOlczeSnie 

Wiele osob (rowniez naukowcow) chcialoby wierzyc, ze kod kosmiczny 
zawiera rzeczywi sty przekaz dany nam od Koduj~cego . Uwazaj~, ze sam 
fakt istnienia kodu swiadczy na rzecz istnienia Koduj ~cego; rowniez treSc 
przekazu mowi cos 0 jego Tworcy. Inni Uak np. Pagels) nie widz'l zadnych 
danych potwierdzaj'lcych istnienie Koduj 'lcego. "Na tyle, na ile to 
rozumiemy, osobliw'l cech,! kodu jest to, ze Demiurg nie napisal w nim nic 
o sobie - mamy wi\!e pozaziemski przekaz, ktory nie swiadezy 0 istnieniu 
Nieznanego."2 Tak wi\!C prawa przyrody s,! przekazem bez Nadawey. 
Pagels nie niepokoi si \! tym zbytnio. "Z punkt u widzenia naszego zycia jest 
obojytne, ktora z tyeh moZliwosci zaehodzi: ezy sam Bog jest przekazem, 
czy Bog napisal przekaz, ezy wreszcie przekaz powstal sam. Mozemy 
spokojnie odrzueic id~ Demiurga, poniewaz nie ma naukowyeh danyeh 
swiadcz'!cyeh na rzecz istnienia Stworcy swiata przyrody, danych, ktore 
wskazywalyby na istnienie w przyrodzie woli albo cel u, ktore nie sprowa
dzalyby si \! do znanyeh praw przyrody." 

Dopoki prawa przyrody byly zakorzenione w Bogu, ich istnienie nie 
bylo bardziej tajemnieze od istnienia materii, ktor,! rowniez Bog stworzyl. 
Jdli jednak usunie si\! tak,! bosk~ podstaw\! praw, to ich istnienie okaze si\! 
glybok,! tajemniq. Sk,!d pochodz,! prawa? Kto "wyslal przekaz"? Kto 
wymyslil kod? Czy prawa po prostu S,! i, mowi,!c w przenosni, wolno 
unosz'! siy nad swiatem, ezy tez poj\!Cie prawa przyrody jest niepo trzebn~ 
pozostalosci,! myslenia re1igijnego i nadaje si\! jedynie do wyrzueenia? 

Aby poj,!c te glybokie zagadnienia, zobaczymy najpierw, co naprawdy 
naukowiec rozumie przez prawo. Wszyscy zgadzaj,! siy, ze w "dzialaniu" 
przyrody uwidaczniaj,! siy wyrazne prawidlowosci. Przykladowo orbity 
planet opisane S,! za pomoq prostyeh figur geometrycznych. W ich 
ruehach widoezne S,! wyrazne rytmy matematyczne. Wzory i rytmy moma 
znaleic takze w swiecie atomow i ieh ez\!sci. Nawet takie spotykane na co 
dzien struktury,jak mosty ezy maszyny, dzialaj,! w sposob uporz,!dkowany 
i przewidywalny. Opieraj,!e si\! na takich doswiadezeniach naukowey 
dowodZ<! przez indukcj\!, ze prawidlowosci tego typu maj,! charakter praw 
(are lawlike). Wczdniej staralem si\! wyjasnic, ze rozumowania indukcyjne 
nie daj'l, calkowitej pewnosci . Mimo ze jak daleko siygasz pamiyci~, 
codziennie wstawalo Siance, nie daje to gwarancji, ze z tego powod u 
wzejdzie rowniez jutro. Przekonan ie, ze jutro wzejdzie, jest aktem wiary 
w niezawodne prawidlowoSci przyrody; taka wiara jest konieczna dla 
postypu nauki. 

Wazne jest, aby zrozumiec, i:e prawidlowosci przyrody s~ rzeczywiste. 
Czasem twierdzi siy, ze dla zrozumienia swiata nasz umysl narzuca nan 
prawa przyrody, ktore probuj,! w systematyezny sposob uchwycic wy
stypuj~ce w nim prawid lowosci. Z pewnosci 'l, ludzki umysl ma zdolnosc 

2 W oryginale gra slow oparla na wieloznacznoSci slowa "alien": "an alien message without 
evidence of an alien" (przyp . tium .). 
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dostrzegania wzorow i sklonny jest je widziec nawet tam, gdzie S,! 
nieobecne. Nasi przodkowie dostrzegali wsrod gwiazd zwierzl;ta i bogow 
i w ten sposob wynalezli konsteIacje. M y tez wyobrazamy sobie ksztalty 
twarzy patrz,!c na chmury, skaly lub wpatruj ,!c sil; w ogien. Uwazam 
jednak, ie uznanie praw przyrody jest obiektywnym faktem matematycz
nym. Z drugiej jednak strony twierdzenia, ktore znajdujemy w podr\;Cz
nikach i nazywamy "prawami", S,! bez w'!tpienia ludzkimi wynalazkami. 
Wynalazki te maj,! za zadanie odzwierciedlac rzeczywiste prawidlowosci 
przyrod y, choc czasami robi,! to w niedoskonaly sposob . Jesli odrzucirny 
zalozenie, Ze te prawid lowosci S,! realne, to nauka okaie sil; szarad'! bez 
znaczenia. 

Jest jeszcze inny powod, dla ktorego uwazam, ze p rawa przyrody nie s,! 
przez nas wymyslone. Prawa pomagaj,! nam odkryc nowe i niespodziewane 
fakty 0 swiecie. "Mocne" prawo odznacza sil; tym, ze wychodzi poza 
wiemy opis zjawiska, dla ktorego wyjasnienia zostalo wprowadzone 
i wskazuje na powi4Zania z innymi zjawiskami. Dla przyklad u prawo 
grawitacji Newtona nie tylko podaje dokladne wyjasnienie ruchow planet, 
ale wyjaSnia rowniez morskie przyplywy, ksztalt Ziemi, ruch statkow 
kosmicznych i wiele innych . Maxwella teoria zjawisk eIektromagnetycz
nych wychodzi daleko poza opis elektrycznosci i magnetyzmu: wyjasnia 
naturl; fal swietlnych i przewid uje istnienie fal radiowych. Podstawowe 
prawa przyrody ustanawiaj,! powi ,!zania zachodz,!ce pomil;dzy r6Znymi 
procesami fizycznymi. H istoria nauki pokazuje, ze cZl;sto przyjl;cie nowego 
prawa, opracowanie jego konsekwecji i testowanie go w nowych konteks
tach, prowadzi do odkrycia nowych, niespodziewanych i wainych zjawisk. 
Dlatego sklonny jestem wierzyc, ze tworz'!c naukl; odkrywamy rzeczywiste 
prawidlowosci i powi 4Zania rzeczy. Nie wpisujemy tych prawidlowosci 
w przyrodl;, tylko, przeciwnie, odczytujemy je w przyrod zie. 

Mimo ze nie wiemy, czym s,! prawa przyrody i jakie jest ich 
pochod zenie, to wci,!z mozemy wymienic ich wlasnosci . Jest nieco dziwne, 
ze prawom przypisuje si~ wiele wlasnosci form alnie przypisywanych kiedys 
Bogu, od ktorego Uak s'!dzono) prawa pochodz'!. Pierwsz'! i najwainiejsz,! 
cech'! praw jest ich uniwersalnosc. Nie jest dobre prawo, ktore dziala 
jedynie czasami albo tylko w jednyrn miejscu. Zaklada si~, ze prawa 
dzialaj ,! w sposob niezawodny wszl;dzie we Wszechswiecie i we wszystkich 
epokach historii kosmosu. Wyj '! tki S,! niedopuszczalne. W tym sensie 
p rawa S,! doskonale. 

Po drugie, prawa S<t absolutne. Nie zalez,! od czegokolwiek innego. 
W szczegolnosci, nie zalez'! od tego, kto jest obserwatorem , ani od tego, 
jaki jest obecny stan swiata. To prawa dzialaj,! na stany fizyczne, a nie 
stany fizyczne na prawa. Rzeczywiscie, jednym z wainiejszych zaloien 
metod y naukowej jest separacja praw rz'!dz'!cym ukladem fizycznym od 
stanow tego ukladu . Gdy naukowiec m6wi 0 "stanie" ukladu, to rozumie 
przez to rzeczywiste warunki fizyczne, w jakich uklad znajduje si~ w danym 
momencie. Aby opisac stan, naleiy podac wartosci wszystkich wielkosci 
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fizycznych charakteryzuj~cych dany uklad. Dla przyklad u, jesli rozwaza si~ 
jedynie makroskopowe wlasnosci jakiegos gazu, to opis jego sta,nu polega 
na podaniu jego temperatury, cisnienia, skladu chemicznego i innych. 
N atomiast w pelnym opisie stanu gazu musz~ zn aleic si~ szczegoly 
dotycz~ce poloienia i ruchow wszystkich jego molekul. Stan ukladu nie jest 
czyms niezmiennym i danym od Boga, w ogolnosci stan zmienia si~ 
w czasie. Tym stan ukladu rozni si~ od prawa. Prawa dotycz~ powi~zan 
zachodz~cych pomi~dzy stan ami w r6Znych momentach czasowych, same 
zas nie zmieniaj'l si~ w czasie. 

T ak doszlismy do trzeciej i najwain iejszej wlasnosci praw przyrody: s~ 
one wieczne. Pozaczasowy i wieczny charakter praw przyrody odzwiercied
la si~ w strukturach matematycznych, przy pomocy ktorych "modelujemy" 
swiat fi zyczny. Przykladowo w mechanice klasycznej prawa dynamiczne 
zawieraj<e si~ w obiekcie zwanym hamiltonianem, ktory dziala w czyms, co 
nazywamy przestrzeni~ fazow~. Sq to pewne techniczne konstrukcje 
matematyczne, ktorych definicje nie s~ w tym miejscu potrzebne. Waine 
jest natomiast to, ze hamiltonian i przestrzen fazowa s~ ustaIone. Punkt 
w przestrzeni fazo wej reprezentuje stan ukladu. Ruch punktu w przestrzeni 
fazo wej w czasie przedstawia zmiany stanu wyst~p uj ~ce podczas ewolucji 
ukladu. Co istotne, hamil tonian i przestrzen fazowa s~ niezaleine od ruchu 
p unktu reprezentuj~cego stany ukladu. 

Po czwarte, prawa s~ wszechmocne. Rozumiem przez to, ze nic nie 
moze wymkn~c si~ spod ich kontroli: prawa rz~dz~ wszystkim. S~ rown iei 
w jakims sensie wszechwiedz~ce. Mowi~c w przenosni: jdli prawa "roz
kazuj 'l" ukladom fizycznym, to nie rna potrzeby, aby uklady " infor
mowaly" prawa 0 swych stanach po to, by prawa "wydaly odpowiedni~ 
instru kcj~" dla danego stanu. 

Powyzsze punkty nie wywoluj~ kontrowersji. Rozbieinosci pojawiaj~ 
si~ dopiero wted y, gdy rozwazany jest status praw. Czy nalezy uwazac, ze 
prawa s~ od kryciami dotycz'lcymi rzeczywistosci , czy tez s~ jedynie 
sprytnymi wynalazkami naukowcow? Czy prawo grawitacji Newtona jest 
odkryciem 0 rzeczywistym swiecie, od kryciem, ktore przypad lo New
tonowi , czy tez jest wynalazkiem, ktory Newton wprowadzil w celu 
opisania obserwowanych prawidlowosci? Mowi~c inaczej: czy Newton 
odkryl o swiecie cos obiektywnie realnego, ezy jedynie wynalazl matematy
czny model jak iegos fragmentu swiata, model, kt6ry okazal si~ przydatny 
do jego opisu? 

Ku pierwszemu pogl ~dowi sklania j~zyk, w kt6rym dyskutujemy 
dzialanie prawa Newtona. Fizycy m6wi~, ze planety "s~ posluszne" prawu 
Newtona, jak gdyby planeta byla sarna z siebie jak~s krn~bm~ isto t~ , kt6ra 
moglaby uciec i zagin~c, jesliby tylko wylamala si~ spod wladzy prawa. 
Moina st~d od nidc wrazenie , ze prawa s~ obiektywne i czekaj~ gotowe do 
interwencji w ruchy planet, niezaleznie od tego, gdzie i kiedy te ruehy 
wyst~puj~ . Jdli ktos przywyknie do takiego opisu, to z latwosci~ przyzna 
prawom niezaleiny status. Powiada si~ w6wezas, z~ prawa s~ transcenden
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tne, poniewai wykraczaj~ poza rzeczywisty swiat fizyczny. Czy jednak ten 
pogl~d jest uzasadniony? 

Jak moma stwierdzic istnienie transcendentnych i od r\!bn ych praw? 
JeSli prawa objawiaj<l si~ jedynie za posrednictwem ukladow fi zycznych, tj . 
w ich zachowaniu, to nigdy rue "wyjdziemy poza" tworzywo kosmosu i nie 
dotrzemy do praw jako takich. Prawa istniej~ w zachowani u przed miotow 
fizycznych. Obserwujemy przed mioty, a nie prawa. Jesli jednak nigdy nie 
moiemy uchwycic praw inaczej, jak tylko poprzez ich przejawian ie si~ 
w zjawiskach fizycznych, to dlaczego przypisujem y im ruezaleme istnierue? 

Moie nam tu pomoc pochodz~ca z informatyki analogia, ktora 
odwoluje si\! do rozr6i:nienia pomi¢zy software i hardware. Prawa fizyki 
odpowiadaj~ poj~u software, stany fizyczne traktujemy jak hardware. 
(Z pewnosci ~ znacznie naci~gamy tu stosowanie terminu hardware: zgodnie 
z definicj<l fizycznego Wszechswiata jego cz~sci ~ S<l tajemnicze pola 
kwantowe a nawet czasoprzestrzen.) Nasze zagadnienie moma teraz 
wyrazic nast~puj <lco : czy jest cos takiego jak istniej~cy niezaleinie kosmicz
ny soft ware? Bylby to program komputerowy dla Wszechswiata, kt6ry 
zawieralby wszystkie konieczne prawa. Czy taki kosmiczny software moie 
istniec bez hardware? 

Mowilem jui, i e jestem przekonany, ii prawa przyrody S<l rzeczywis
tymi i obiektywnymi prawdami 0 Wszechswiecie, ktore odkrywamy, a n ie 
wymyslamy. Wszystkie znane podstawowe prawa maj<l matematyczn<l 
postac. Dlaczego tak jest - to niezwykle waine i su btelne zagadn ienie. Aby 
odpowiedziec na nie, trzeba zbad ac, czym jest matematyka . 

• Co to znaczy, ze cos istnieje? 

JeSli rzeczywistosc fizyczna jest zb udowana na prawach fizyki , to prawa 
te musz<l istniec w jakims sensie niezalemie. Jak~ form~ istnienia moma 
przyznac czemus tak abstrakcyjnemu i mglistemu jak prawa przyrody? 
Zaczn~ od czegos konkretnego, ruech to b~dzie na przyklad beton.3 

Wiemy, ie istnieje, bo, jak powiada dr Johnson, moiemy go kopnqc. 
Moiemy go zobaczyc i prawdopodobnie moiemy go tei powqchac: beton 
bezposredruo dziala na nasze znlysly. Ale w istnieniu kawalka betonu jest 
cos poza wraieniami dotykowymi, wzrokowymi i zapachowymi. Za
kladamy, ie istnienie tego beton u jest niezaleine od naszych zmyslo w. Ten 
beton istnieje obiektywrue; b\!dzi e nad al istnial nawet, jeSli go rue b~dziemy 
dotykac, wqchac i widziec. Jest to oczywiscie tylko hipoteza, ale w miar~ 
rozsqdna. Jest faktem, ie w powtarzajqcych si~ badaniach otrzymujemy 
podobne dane zmyslowe. Korelacje pomi¢zy danymi zmyslowymi od
bieranymi w podobnych okolicznoSciach pozwalajq nam rozpoznac kawa
lek betonu i uznac go za ten sam. Dlatego prosciej jest budowac model 
rzeczywistosci opierajqc si~ na zal oieniu, i e beton istnieje w ruezalemy 

3 W oryginale gra slow oparla na dwuznacznoSci slowa "concrele": z jednej strany znaczy 
ono lyle co "kankrelny", z drugi ej zaS oznacza " be lon" (przyp . lh.lm .). 
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sposob, niz zakladac, ze jdli odwracamy oden wzrok, to znika i uslui:nie 
pojawia si\? za kazdym razem, ilek roc nan popatrzymy. 

S'l to twierdzenia, ktore nie wywoluj4 wi\?kszych kontrowersji. Nie 
wszystkie jednak rzeczy, 0 ktorych powiada si\?, ze istniej4, S4 tak 
konkretnyrni przedmiotami jak beton.4 Dla przyklad u rozwaZmY atom y. 
S4 zbyt male, aby je zobaczyc, dotkn4C lub doswiadczyc zmyslowo w jakis 
inny sposob. Wiedz\? 0 atomach uzyskujemy w sposob posredni, dzi\?ki 
roznym przyrz'ldom. Wiedza ta pochodzi z danych dostarczanych przez 
przyrz'ldy; dane te trzeba zinterpretowac i poddac obrobce. Sprawa 
przedstawia si\? gorzej w mechanice kwantowej. Przykladowo, nie moma 
przypisac atomowi Scisle wyznaczonego polozenia i scisle wyznaczonego 
ruchu dla tego samego momentu czasu. Atomy i ich skladowe zamieszkuj4 
w jakims swiecie pol-istnienia, w ktorym nie rna wyrainych kon turow 
i ksztaltc',w. 

S'l jeszcze bardziej abstrakcyjne byty, jak np. pola. Pole grawitacyjne 
jakiegos ciala z pewnosci'l istnieje, nie moma go jedn ak kopn'lc, tym 
bardziej zobaczyc czy pow'lchac. Pola kwantowe S'l czyms jeszcze mniej 
uchwytnyrn. S'l drgaj'lcyrni wzorami niewidocznej energii. 

T akie "mniej niz konkretne" istnienie zachowalo si\? nie tylko w fizyce. 
Przeciez prawie na co dzien uzywamy takich poj¢ jak obywatelstwo czy 
bankructwo, ktore oznaczaj'l wszak cos reainego, chociaz bankructwa czy 
obywate1stwa nie mozna ani zobaczyc, ani dotkn'lc. Innym przykladem jest 
informacja. Chociaz in form acji jako takiej nie mom a odebrac zmyslami , to 
nie umniejsza to wagi, jak'l rna w naszym zyciu "technologia informacyj
na", ktora pozwala magazynowac i przerabiac in formacje. Podobne uwagi 
dotycz'l poj l?cia software i programowania komputerow. Oczywiscie jestd 
my w stanie zobaczyc lub dotkn4C jakid urz'ldzenie sluz'lce do zbierania 
informacji (j ak dysk komputerowy alba mikroprocesor), ale nie mozemy 
bezposrednio odebrac za pomoq zmyslow informacji, ktora znajduje si\? 
w tych urz'ldzeniach. 

Istnieje nast\?pnie cala dziedzina zj awisk subiektywnych takich jak 
senne obrazy. Bez w'ltpienia przedmioty sn u maj'l jakis rodzaj istnienia 
(przynajmniej dla sni'lcego), jest to jednak istnienie mniej trwa le (substan
tial) od istnienia kawalka betonu . Podobnie rzecz sil? rna w wypadku mysli, 
uczuc, trdci pamil?ci i wrazen: nie mozna twierdzic, ze nie istniej'l . Sposob, 
w jaki istniej4, jest inny od sposobu istnienia swiata " obiektywnego". 
Podobnie jak w przypadku komputerowego oprogramowania, umysl lub 
d usza moglyby zalezeC w swych p r z e ja w a c h od czegos cie1esnego (w 
tym wypadku od mozgu); nie znaczy to jednak, ze same S4 czyms 
cie1esnym. 

Istnieje rowniez kategoria przedmiotow nazywanych og6lnie "kulturo
wymi", jak muzyka czy literatura. Istnienie symfonii Beethovena i dziel 
Dickensa nie jest tym sam ym co istnienie manuskrypt6w, w kt6rych 

4 Ponowrue gra slow oparla na dwuznacZDoro slowa concrete. W orygioale czytamy: But not 
all things said to exist are as concrete as concrete (przyp. ttum.). 



zostaly zapisane. R6wniez religii lub polityk.i nie moma identyfikowac 
z luMmi, kt6rzy je praktykujq. Wszystk.ie te rzeczy istniejq w jak.i s wamy, 
chociai "mniej nii konkretny" spos6b. 

Mamy wreszcie kr6lestwo matematyk.i i logiki, kt6re to dziedziny maj'l 
szczeg6lne znaczenie dla nauk.i. Jaki jest spos6b ich istnienia? Kiedy 
powiadamy, ze istnieje jakid twierdzenie dotyczqce, powiedzmy, liczb 
pierwszych, to nie rozumiemy przez to, ze twierdzenie moma kopnqc jak 
kawalek betonu. Mimo to matematyka niezaprzeczalnie istnieje w jakis 
spos6b, chociaz jest to istnienie abst rakcyjne. 

Stoi przed nami pytanie, czy prawa fizyk.i istniejq w spos6b transcen
dentny. Wielu fizyk6w uwaza, ze tak jest. M6wiq 0 " odkryciach" praw 
fizyki tak, jakby prawa te istnialy gdzid w obiektywny spos6b. Przyznajq 
oczywiscie, z<; to, co dzis nazywamy prawami fizyki , jest jedynie p r6bnq 
aproksymacjq jedynego zbioru "prawdziwych" praw. Poniewaz jednak 
wraz z post~pem nauk.i tak.ie przyb lizenia s'l coraz lepsze, oczekujq oni, ze 
kt6regos dnia b¢ziemy mieli "wlasciwy" zbi6r praw. Kiedy to nastqpi, 
fizyka teoretyczna b¢zie ukonczon a. Oczek.iwanie, ze taka kulminacja 
nastqpi juz w niedaJekiej przyszlosci , sklonilo Stephana Hawkinga do tego, 
aby po otrzymaniu Lucasian Chair w Cambridge nadac nast~puj'lcy tytul 
wykladowi inauguracyjnemu: "Czy final fi zyki teoretycznej jest juz w zasi~
gu wzroku?" 

Jednak nie wszyscy fizycy teoretyczni tak latwo przystaj'l na idee 
transcendentnych praw. Jak zauwaza James Hartle, "nau kowcy, id'lc za 
przykladem matematyk6w, post~puj'l tak, jakby prawdy nalez'lce do 
badanych przez nich dziedzin mialy jakid niezalezne istnienie C... ), jak 
gdyby byl jakis jeden zbior regul zarz'ldzaj'lcych WszechSwiatem , kt6rych 
rzeczywistosc nie jest ze swiata, ktorym rzqdz'l." Dowodzi on daJej, ze 
historia nauk.i perna jest przykladow pokazuj'lcych, jak twierdzenie uznane 
w jakims czasie za prawd~ konieczl1'l i fundamentaJnq okazywalo si~ potem 
niekonieczne i dotycz'lCe szczegoJnego przypad ku. Przez wiek.i nikt nie 
kwestionowal tego, ze Ziemia jest srodk.iem Wszechswiata, dop6ki nie 
odkryto, ze Wszechswiat wygJ'lda tak jedynie na skutek naszego w nim 
umiejscowienia. Za konieczn'l i fundamen talnq prawd~ uwazano r6wniez 
to, ze linie i k'lty w przestrzeni trojwymiarowej spelniajq prawa geometrii 
euklidesowej. Okazalo si ~, ze wynika to z faktu, iz iyjemy w fragmencie 
czasoprzestrzeni, w ktorym grawitacja jest relatywnie slab a, co sprawilo, ze 
przez dlugi okres zakrzywienie przestrzeni nie zostalo zauwazone. Jakie 
jeszcze inne wlasnosci swiata, kt6re uwazamy obecnie za przejawy gl~bo
kich transcendentnych praw, okazq si~ czyms, co wynika jedynie z naszej 
szczeg6lnej perspektywy poznawczej? - pyta Hartle. Jednq z takich 
zbytecznych wlasnoSci moze si~ okazac podzial przyrody na "swiat" 
i "prawa". 

Zgodnie z omawianym pogJ 'ldem, nie istn ieje jakis jedyny zbior praw, 
ku kt6remu zmierza nauka. Naszych teorii i praw nie da si~ oddzielic od 
warunkow, w jak.ich si~ znajdujemy - powiada Hartle. Przez "warunki" 

http:Wszystk.ie
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rozumiemy tu rowniei kultur~ i histori~ ewolucji oraz zebrane przez nas 
rCine dane 0 swiecie. Jakas obca cywilizacja, ktorej ewolucja przebieglaby 
w odmienny sposob, ktora mialaby odmienn,! kult ury i nauk~; moglaby 
skonstruowae calkiem inne prawa. Hartle pokazuje, ie do ustalonego 
zbioru danych moina dopasowae wiele roinych praw i dlatego nigdy nie 
moiemy bye pewni, ie otrzymalismy wlasciwy zbior praw. 

• Na pocz~tku 

Waine jest, aby zauwaiyc, ie same prawa nie opisuj,! swiata Vi sposob 
kompletny. W rzeczy samej, formulujemy prawa po to, aby powi,!zae roine 
zdarzenia fizyczne. Mamy, na przyklad, proste prawo, ie rzucona w po wie
trze pilka porusza si~ po paraboli. Jest jednak wiele roinych paraboli. 
Niektore S,! dlugie i cienkie, inne niskie i plytkie. To, po jakiej paraboli 
porusza si~ nasza pilka, zaleiy od prydkosci i k,!ta rzutu. Czynniki te 
nazywamy " warunkami POczlltkowymi". Prawo paraboli wraz z warun
kami pocz'!tkowymi jednoznacznie determinuje tor ruchu pilk.i . 

Prawa S,! wiyc twierdzeniami 0 klasach zjawisk. Warunki pocz'!tkowe 
s,! twierdzeniami 0 poszczegolnych ukladach. W dzialalnosci naukowej 
fizyk eksperymentalny cz~sto wybiera lub stwarza odpowiednie warunki 
pocz'!tkowe. Dla przykladu, wykonuj,!c slawne doswiadczenie dotycz'!ce 
spadania cial, Galileusz upuszczal rownoczeSnie ciala 0 nierownych 
masach, aby pokazae, ie uderz'l w ziemi~ w tym samym momencie. 
W wypadku praw jest przeciwnie: naukowiec nie moie bowiem ich wybrae, 
S,! one "dane od Boga". Fakt ten nadaje prawom znacznie wyiszy status 
niz warunkom pocz'!tkowym. Te ostatnie uwaza si~ za przypad kowe 
i zmienne szczegoly, natomiast 0 prawach powiada si~ , ze S,! fundament al
ne, wieczne i absolutne. 

Tam, w swiecie fizycznym, gdzie wladza eksperymentatorajuz nie siyga, 
warunki pocz'!tkowe zapewnia nam przyroda. Ziarnko gradu, ktore spada 
na ziemi~, powstalo w wyniku fizycznych procesow zachodz,!cych w wyi
szych warstwach atmosfery; to nie Galileusz rzucil je w jakis ustalony 
sposob. Podobnie jdli kometa przebiega Uklad Sioneczny wzdluz jakiegos 
toru, to tor ten zaleiy od proces6w fizycznych, w kt6rych kometa 
powstala. Innymi slowy, warunki poczqtkowe dotycz'!ce badanego ukladu 
moina wywieZe z szerszego srodowiska. Moina wtedy zadae pytanie 
o warunki pocz'ltkowe tego szerszego srodowiska. Dlaczego nasze ziarnko 
gradu powstalo akurat w tym punkcie atmosfery? Dlaczego chmury 
uksztaltowaly si y tam wlasnie a nie gdzie indziej? I tak dalej. 

Latwo zauwazyc, ze siee zwi'!Zkow przyczynowych rozprzestrzenia siy 
bardzo szybko, az wreszcie obejmuje caly kosmos . Co wtedy? Pytanie 
o warunki poczqtkowe kosmosu prowadzi nas z powrot em do Wielkiego 
Wybuchu i powstania fizycznego Wszechswiata. Reguly gry zmicniajq si~ 
tu dramatycznie. W wypadku jakiegos pojedynczego ukladu fizycznego 
warunki pocz'!tkowe byly po prostu jak'lS przygodnq cech'l, kt6q zawsze 
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moina bylo wyjasnic odwoluj,!c si\! do szerszego srodowiska we wczesniej
szym momencie. W wypadku warunkow pocz'!tkowych kosmosu nie rna 
jednak szerszego srodowiska, tak jak i nie rna wczeSniejszego momentu. 
Warunld pocz'!tkowe kosmosu S,! "dane", podobnie jak dane s,! prawa 
fi zyki. 

Wi\!kszosc naukowc6w uwaia, ze warun ld pocz'!tkowe kosmosu lei'! 
calkowicie poza zasi\!giem nau ld . Tak jak prawa, trzeba je uznac za nagie 
fakty. Ludzie 0 sklonnosciach religijnych tlumacz'! je odwoluj,!c si\! do 
Boga. Ateisci sklonni S,! uwa:iac je za przypadkowe lub dowolne. Nauko
wiec rna za zadanie wyjasnic swiat tak dalece, jak jest to moZliwe bez 
odwolywania si\! do szczeg6lnych warunk6w pocz'!tkowych. JeSli jak'!s 
cech\! swiata moina wyjasnic jedynie za pomoc,! zaloienia, ze Wszechswiat 
powstal w pewien sposob, to w rzeczywistosci nie wyjasnia si\! jej w ogole. 
Powiada si\! wted y tylko tyle, ie swiat jest jaki jest, poniewaz byl jald by!. 
St,!d pokusa, aby konstruowac talde teorie Wszechswiata, ktore nie s,! zbyt 
czule na warunki poczqtkowe. 

Termodynamika daje wskazowk~, jak moina to zrobic. Gdy mam 
kubek gor,!cej wod y, to wiem, ze nast~pnego dnia woda b~zie chlodna. 
Jdli jednak mam kubek chlodnej wody, to nie mog~ powiedzie6, czy ta 
woda byla go r,!ca wczoraj , czy przedwczoraj, jak byla gor,!ca i czy w ogole 
byla gor,!ca. Moina by powiedziec, ze szczegoly ciepinej historii wody 
zostaly wymazane przez procesy termodynamicme, ktore doprowadzily 
wod\! do stanu rownowagi termicznej ze srodowisldem. Kosmoiogowie 
argumentuj,!, ze podobne procesy mogly wymazac szczegoly kosmicznych 
warunkow poczqtkowych. Wowczas ze majomosci dzisiejszego stanu 
Wszechswiata nie daloby si\! prosto wywnioskowac tego, jald byl pocz'ltek 
Wszechswiata (z wyj'l tkiem moze najbardziej ogoinych wiadomoSci). 

Podam przykJad. Wszechswiat rozszerza si~ dzis z tq sam'l pr\!dkoSci,! 
we wszystldch lderunkach. e zy maczy to, ie Wielki Wybuch byl izo
tropowy? Niekoniecmie. Moglo si~ zdarzyc, ze Wszechswiat zacz'!l si~ 
rozszerzac w sposob chaotycmy, z r6Znymi pr~dkosciami w r6Znych 
lderunkacli, a nast\!pnie jaldd procesy fizyczne "wygladzily" ten niepo
rZ,!dek. Na przyklad efekty podobne do tarcia mogly sprawic, ze zostal 
zahamowany ruch w lderunku szybkiej ekspansji. Innym wyjsciem jest 
zaloienie, ze zgodnie z modnym obecnie scenariuszem "inflacyjnego" 
Wszechswiata, wczesny Wszechswiat przeszedl przez faz\! przyspieszonego 
rozszerzania, w ktorej zostaly usuni\!te wszystkie pocz'!tkowe nieregularno
sci. Wynildem koncowym bylby Wszechswiat, ktory rozszerza si\! w "wyro
wnany" sposob i jest w macznym stopniu przestrzennie jednolity. 

Wielu naukowcow poci,!ga mysi, ze obserwowany dzis stan Wszech
swiata nie jest czuly na warunld, w kt6rych Wszechswiat powstal w Wiel
ldm Wybuch u. Stanowisko to jest cz~sciowo spowodowane reakcj,! przeciw 
religijnej wizji stworzeni a; poza tym jego przyj~cie sprawia, ze nie rna 
potrzeby zajmowac si~ wczesnymi stadiami Wszechswiata, w ktorych 
prawd opodobnie panowaly ekstremaine warunki fizyczne. Z drugiej jednak 
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strony jest oczywiste, ie warunkow pocz'!tkowych nie moma calkowicie 
zignorowac. Mozemy wyobrazic sobie calkiem odmienny wszechswiat, 
ktory jest rowieSnikiem naszego, a nastypnie przedstawic sobie, jak zgodnie 
z prawami fizyki "ewoluuje" w tyl czasu ai do Wielkiego Wybuchu. 
Doszlibysmy w ten sposob do jakichs warunkow pocz'!tkowych, ktore 
bylyby powodem odmiennoSci tego wszechswiata. 

l akiekolwiek by byly warunki pocz'!tkowe "odpowiedzialne" za nasz 
Wszechswiat, to zawsze mom a pytae, dlaczego byly akurat takie a nie inne. 
ldli Wszechswiat mogl powstae na nieskonczenie wiele sposobow, to 
dlaczego powstal tak, jak powstal? Czy rzeczywiste warun ki pocz'!tkowe 
wyromiaj,! siy czyms szczegolnym? Pojawia siy pokusa, aby przyj ,!c, ze 
warunki pocz'!tkowe nie byly przypadkowe, ale byly zgodne z jak,!s 
glybok ,! zasad,!. Przeciez przyjmuje siy zwykle, ie prawa fizyki nie s,! 
dowolne, maj,! bowiem postac porz,!dnych relacji matematycznych. Czy 
nie mogloby tei istniec porz'!dne matem atyczne "prawo warunkow 
pocz'! tk 0 wych "? 

Propozycja ta zostala wysuniyta przez niektorych fizykow teoretycz
nych . Przykladowo Roger Penrose dowodzil, Ze jeSli warun ki pocz'!tkowe 
bylyby wybrane w sposob przypadkowy, to z duiym prawd opod obien
stwem Wszechswiat bylby bardzo nieregularny, zawieralby monstrualne 
czame dzi ury zamiast wzglydnie rowno rozloionej materii. Wszechswiat 
tak "gladki" jak nasz wymaga na pocz'!tku jakiegos szczegolnie delikat
nego dost rojenia, tak aby wszystkie jego regiony rozszerzaly siy w sposob 
harmonijny. Penrose przywoluje metafory Stworcy z nieskonczon,! " list,! 
sprawunkow" , na ktorej znajduj,! siy moiliwe warunki pocz'!tkowe i po
wiada, ie Stworca musialby dlugo i doklad nie przegl,!dac sw,!listy, zanirn 
znalazlby takie warunki pocz'!tkowe, kto re prowadzilyby do Wszechswiata 
jak nasz. Przypadkowe wbijanie szpilki jest bowiem strategi 'l wysoce 
zawodn'! . "Nie mam zamiaru umniejszac zdolnosci Stworcy w tym 
wzglydzie - zauwaza Penrose - ale upieram siy, ie jednym z obowi,!zkow 
na uki jest poszukiwanie praw fizycznych, ktore wyjasniaj'l (albo przynaj
mniej opisuj'l w spojn y sposob), czym jest owa szczegolna dokladnosc 
zjawisk, ktor'l tak czysto obserwujemy w procesach fizycznegb swiata ( ... ) 
Tak wiyc potrzebujemy jakiegos prawa fizyki, ktore wyjasniloby szczegol
ny charakter stanu pocz'ltkowego." Penrose zaproponowal prawo, ktore 
nakladalo pewne ograniczenie na pocz'!tkowy stan wszechswiata, mianowi
cie stan ten byl od razu w szczegolny sposob "gladki" i nie bylo potrzeby 
odwolywac siy do procesow inf1acyjnych lub innych procesow "wy
gladzaj'!cych". Szczegolami matematycznymi nie musimy siy tu intereso
wac. 

Inn'l propozycjy dyskutowali Hartle i Hawking w ramach zapropono
wanej przez nich kwantowej teorii kosmologicznej . Na gruncie tej teorii nie 
rna "pierwszego momentu" , nie rna tam takiego zdarzenia jak stworzenie 
Wszechswiata. W ten sposob usuniyty jest problem warunkow pocz'!t
kowych - odrzucone jest bowiem pocz'ltkowe zdarzenie. Aby jednak to 
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osi ~gn~e, trzeba narzucie powaine ograniczenia na kwantowe stany 
Wszechswiata nie tylko na jego pocz~tk u, ale rowniez we wszystkich 
p6Zniejszych momentach czasu. Hartle i H awking podali okrdlone mate
matyczne sfo rm ulowanie takich ograniczen, ktore w efekcie spelnia rol~ 
"prawa warunkow pocz~tkowych" . 

T rzeba zauwaiye, ze rue da si~ udowodnie, czy jakid prawo warunkow 
pocz~tkowych jest dobre czy zle, nie da si~ rowniez wyprowadzie takiego 
prawa z i stniej~cych praw fizyki. Wartose takiego prawa polega, podobnie 
jak wartose wszystkich naukowych hipotez, na mozliwoSci przewidywania 
obserwowal nych konsekwencji. To prawda, i:e teoretykow moze poci:tgae 
jakas hipoteza z powodu jej matematycznej elegancji i "naturalnosci " , 
takie filozoficzne argumenty trudne s~ jednak do uzasadnienia. Przy
kladowo, propozycja Hartle'a i Hawkinga dobrze pasuje do formalizmu 
kwan towej teo rii grawitacji i w ramach tej teoru wygJ:tda naturalnie 
i wiarygodnie. Gdyby jednak nasza nauka rozwin~la si ~ inaczej, prawo 
Hartle'a-Hawkinga mogloby si~ wydae arbitralne i skomplikowane. 

Niestety, nie jest rzecz~ latw~ wysled zie, jakie obserwacyjne konsek
wencje rna teoria Hartle'a- Hawkinga. Jej autorzy twie rdz:t, ze przewid uje 
"inf1acyjn:t" faz~ Wszechswiata (co zgodne jest z ostatni :t mod~ kosmo
logiczn'l) oraz ie moie miee cos do powiedzenia 0 strukturze Wszechswiata 
w d uiej skali: na przyklad 0 tym, w jaki spos6b galaktyki sk upiaj~ si~ 
w wi~ksze grupy. Wydaje si~ jednak, ie nadzieja, ii kiedykolwiek b~dziemy 
mogJi wybrae jakid jedyne prawo na podstawie obserwacji, jest niewielka. 
Co wi~ej , Hartle dowodzi, ze takie jedyne prawo nie istnieje. Tak czy 
inaczej, hipoteza dotycz~ca wyboru stanu kwantowego calego Wszech
swiata nie rna wiele do powiedzenia 0 szczegolowej warstwie Wszech
swiata: nie dotyczy istnienia jakiejs planety a tym bardziej jakiegos 
czlowieka. Kwantowy charakter takiej teorii sprawia (z powodu zasady 
nieoznaczonosci Heisenberga), ie takie szczegoly pozostaj:t nieokrdlone. 

Jest moiliwe, i e rozroinienie pomi~zy prawami a warunkami pocz'lt
kowymi , rozr6inienie tak charakterystyczne dla wszystkich wczdniejszych 
prob analiz ukladow dynamicznych, nie jest jak~s g/~bok~ cech'l fizycznego 
swiata, a jedynie zawdzi~za sw~ wag~ historii nauki. W podr~cznikach 
czytamy, ie w typowym doswiadczeniu eksperymentator wytwarza jakis 
stan fizyczny, a nast~pnie obserwuje, co si~ zdarza, tzn. obserwuje, jak 
uklad ewoluuje. Sukces melody naukowej opiera si~ na powtarzalnosci 
wyni kow. Jdli powtarzamy doswiadczenie, to dzialaj~ te same prawa 
fizyki, warunki pocz~tkowe s~ zas we w/adzy eksperymentatora. Mamy 
wi~c jasne, oparte na r6inicach fun kcji, rozroinienie rni~dzy prawami 
a warunkami pocz~tkowymi. W kosmologii sytuacja jest jednak inna. 
Istnieje tylko jeden Wszechswiat, co sprawia, ie poj~cie powtarzalnego 
doswiadczenia nie rna zasiosowania. Co wi~ej, nie mamy wi~kszej wladzy 
nad warunkami pocz~tkowymi kosmosu nii nad prawami fi zyki. Dlatego 
zalamuje si~ ostre rozr6inienie pomi~zy prawami fizyki a warunkami 
pocz:ttkowymi. St ~d hipoteza ohecna w pytaniu Hartle'a: "Czy nie s'l 
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moZliwe jakies bardziej ogolne zasady nalez'!:ce do jakiejs ogolniejszej 
struktury teoretycznej, ktore detenninowalyby zarowno warun ki pocz'!:t
kowe jak i dynamik~?" 

Jestem przekonany, ze hipotezy dotycz'!:ce prawa warunkow pocz'!:t
kowych s,!: poparciem dla platonskiej idei obiektywnych praw, ktore S'!: 
transcendentne wobec fizycznego Wszechswiata. Czasem twierdzi si~, ze 
prawa fizyki powstaly wraz ze Wszechswiatem. Gdyby tak bylo, to prawa 
nie moglyby wyjasnic powstania Wszechswiata, poniewaz nie istnialyby 
przed jego zaistnieniem. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, gdy dotyczy 
prawa warunkow pocz,!:tkowych: prawo to stara si ~ wyjasnic wlasnie to, 
jak Wszechswiat powstal w tej postaci, w jakiej powstal. W teorii 
Hartle'a-Hawkinga nie rna rzeczywistego momentu stworzenia, w ktorym 
dziala zaproponowane przez nich prawo. Jest to jednak wci ,!:z jakas 
propozycja wyjasnienia, dlaczego Wszechswiat rna postac, jak,!: rna. Jdli 
prawa nie S,!: transcendentne, to musimy przyj ,!:c nagi fakt, ze Wszechswiat 
po prostu jest, tak jak jest jakas paczka maj ,!:ca przerome cechy opisane 
przez wbudowane w ni l! prawa. Przyjm uj,!:c natomiast transcendentne 
prawa, jestdmy na pocz'!:tku wyjasnienia, dlaczego Wszechswia t jest taki, 
jaki jest. 

Idea transcendentnych praw fizyki jest wspolczesnym odpowiednikiem 
platonskiego krolestwa doskonalych Idei sluz'!:cych za wzory, zgodnie 
z ktorymi stworzony zostal przemijaj,!:cy i niewyramy swiat naszych 
percepcji. Poniewaz w praktyce prawa fizyki maj ,!: postac relacji mate
matycznych, w naszych poszukiwaniach ostatecznego podloza rzeczywisto
sci musimy zwrocic si~ w kierunku zagadnien dotyczl!cych natury matema
tyki i zapytac, pod obnie jak w starozytnosci, czy matematyka istnieje 
w jakims autonomicznym platonskim swiecie. 

Paul Davies 
{tum. Tomasz Placek 
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oCHAOSIE I PRZYPADKU 


A TAKZE 0 DETERMINIZMIE, REDUKCJONIZMIE 

.I INNYCH GRZECHACH FIZYKOW 


CZYLI 0 ZMIANACH W OBRAZIE SWIATA 

WIDZIANYCH OKIEM JEDNEGO Z NICH 


JViedza jest dobra. 

Mistrz Eckhart 

W potocznym mysleniu panuje wiele stereotypow na temat tego, jaki 
obraz swiata daje fizyka, a takZe - jakie S4 implikacje swiatopog!4dowe 
tego obrazu. Ch~tnie m6wi si~ , ze fizyka proponuje widok swiata 
bezdusmego, bo na podobienstwo maszyny, i nudnego, bo moma w rum 
wszystko przewidziec. Ch~true zarzuca si~ fizyce - b4d z fi zykom - rMne 
grzechy, jak na przyklad ch~c zred ukowania wszystkiego, co jest, bez reszty 
do fizyki. Wytykano tez fizyce pesymizm, ze wzg!~d u na wnioski 0 smierci 
cieplnej wszechswiata. I tak dalej. Bywa tez i na odwr6t: fizycy mowi4 
czasem 0 m~tnym sposobie myslenia swoich oponen tow, 0 fotelowej 
filozom, ignoruj4cej elementame (dla fizyka) fakty, i tak dalej. Przeciw
stawia si~ mierzalne - niemierzalnemu, "zimn4", scisl4 analitycm4 fizyk~ 
- "cieplej" , nie poddaj4cej si~ rzekomo analizie, naturze: ksztaltom traw, 
ruchowi spadaj4cego liscia. Oczywiscie przeciwstawia si~ to, co d uchowe 
- temu, co materialne, albo Prawd~ Absolutn4 - prawdzie logicmej, 
naukowej. 

To, co naszkicowalem wyzej w sposob pobiemy a przejaskrawiony, to 
oczywiscie jedna z charakterystycmych cech naszych czasow: many 
syndrom dwu kultur. W jakim stopniu opinie skladaj4ce si~ na ten 
syndrom maj4 oparcie w faktach, a w jakim - w przes4dach? Sk4d si~ takie 
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przes'!dy wzi~ly? Nawarstwily si~ roine wzajemne niech~i i urazy, zatem 
dzis juz byloby dose trudno rozroinie przyczyny od skutkow. Zapewne 
jedml: z przyczyn jest roznica w podejsciu do swiata, czy moze lepiej - do 
opisu swiata, ale nie wydaje mi si~, by sarna ta r6Znica mogla powodowae 
tak gwaitowne reakcje emocjonalne, z jakimi cz~sto moina si~ spotkac. 

Niewykl uczone, Ze korzeni moina by szukac w doktrynie tomistycznej. 
Tomista zaklada, ze posiadl Prawd~ Absolutnll:, co daje mu prawo do 
traktowania z gory wszystkich tych, ktorzy owej Prawdy nie chcll: uznac. 
T~ mentalnosc przej~li nat~pnie zarowno fi 10 z 0 f 0 w i e f 0 tel 0 w i jak 
i scj en tysci, a potem to juz poszlo ... Glownll: wi n~ ponosi chyba wiek 
XIX, a raczej z jednej strony powstale wowczas interpretacje nauki, przede 
wszystkim fizyki (zgroza mechanicyzmu), z drugiej zas dosc niefrasobliwy 
stosunek czolowych ftlozofow do danych naukowych (Hegel). Bo wczdniej 
niech~i pomi~zy nauk ll: a humanistykll: przeciez nie bylo - jeszcze do 
osiemnastego wieku w literaturze widae wyraznie fascynacj~ rozv.'Ojem 
nauki. Ale zostawmy dywagacje psychologiczno-socjologiczne na uboczu. 
Sprobujmy raczej spojrzeC, jak nap rawd~ wyglll:da swiat widziany z per
spektywy dzisiejszej fizyki . 

Oglll:d swiata jest nam dany z roznych stron. Z grubsza i w pewnym 
uproszczeniu moina powiedziec, ze mamy dwie mozliwosci poznania: 
przez doswiadczenie wewn~trzne i przez doswiadczenie zewn~trzne. Pier
wsze na ogol wydaje si ~ pewniejsze, pierwotniejsze: wiemy, ze mamy woln ll: 
wol~, ze cos czujem y, etc. Natomiat doswiadczenie takie rna jednll: istotnll: 
wad~ : nie jest przekazywalne innym, wi~c nie jest intersubiektywnie 
sprawdzalne. Doswiadczenie zewn~trzne jest moze mniej oczywiste, zwlasz
cza w swojej bardziej zaawansowanej formie, ale za to jest sprawdzalne 
przez innych, jest intersubiektywne. Wysubli mowanll: formll: doswiadczenia 
zewn~trznego Sll: nauki przyrodnicze, stanowi'lce syntez~ wnioskowania ra
cj onalnego i ogl'ldu poprzez zmysly przedluzone przyrzll:dami pomiarowy
m!. 

Nasze widzenie i pojmowanie swiata zostaloby zubozone, gdyby 
pozbawic je refleksji teoretycznej nad zachowaniem si ~ przyrody, podobnie 
jak zafalszowany bylby obraz swiata pochodz'lcy wyl'lcznie z nauki. Warto 
tez pami~tae, ze z jednej strony opis tworzony p rzez nauk~ wplywa, 
aczkolwiek z opoinieniem, na potoczne wyobrazenia, z drugiej zas - jak 
niedawno powiedzial ks. prof. Michal Heller - poznaj 'lc natur~ fi zyczn'l 
swiata, w gruncie rzeczy poznajemy siebie: nasz sposob postrzegania, 
mysienia, wnioskowania. Przypominam te wszystkie oczywistosci, bo 
cz~sto ogl,!d swiata z perspektywy fi zyki budzi r6Zne nieporozumienia. 

By unikn ll:c najb ardziej elementarnego z nich, umowmy si~ od razu , ze 
w dal szym ci 'lgu termin "swiat" oznaczac b~dzie swiat widziany z perspek
tywy fi zyki , zas zamiast 0 nauce w ogole, b~d~ mowic prawie wyl'lcznie 
o fizyce. 
Wi~kszosc nieporozumien pochodzi glownie stl!d , ze do ogolu, do 

kuItury jako calosci dociera z nauki po pierwsze nie wszystko, po d rugie 
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z opomieniem, pO trzecie nieraz dociera przekaz zdeformowany lub wr~cz 
zafalszowany. T ymczasem najbardziej charakterystyczn'! cech,! nauki 
w ogole, a fi zyki chyba szczegolnie, jest to, ze zachodz,! w niej ci,!gle 
i szybkie zmiany, prowadz'!ce do ci,!giych przewartosciowan obrazu 
swiata. 

Sprobuj~ przedstawic nizej niektore z tych zrnian, po pierwsze te, ktore 
I'!cz'! si~ z moimi bezposrednimi zainteresowaniami zawodowymi , a po 
drugie (wazniejsze) te, ktore odwracaj,! nasze potoczne wyobrazenia 
o swiecie i 0 jego opisie. 

Na pewno Czytelnikowi "Znaku" niektore ze zmian obrazu swiata 
fizycznego S,! znane. Cd dawna wiadomo, ze swiat nie jest mechanizmem 
Newtonowskirn, lecz jest i kwantowy, i relatywistyczny. Swiadomosc tego 
p rzeniknyla juz dawno do kultury powszechnej. Wiadomo tei na ogol 
o spowodowanym twierdzeniami Godla wstrz'!sie podstawami "nauko
wego obrazu swiata", choc potocznie znacznie mniej wiadomo, powied z
my, 0 istnieni u wan nierozstrzygalnych. Tamte przewartoSciowania byly 
spowodowane zasadniczl! rewolucj,! w podstawach fizy ki i logiki. Dzisiej
sze zmiany naszych wyobrazen pochodz,! raczej z uszczegolowien, z lep
szego zrozumienia pewnych subtelnosci, z odkrycia nowych aspektow 
starych, niby dobrze znanych, teorii. To te wlasnie niewielkie szczegoly 
(diabel jest ukryty w szczegolach) wprowadzaj,! dzis wielkie, bardzo 
istotne, jak mi si~ wydaje, zrnian y w obrazie swiata, przynajmniej w tym 
zakresie, na ktory ja osobiscie jestem uczulony. 

S,! to przede wszystkim drobiazgi, zwi,!zane z takim poj~iami , jak 
ch a os, pro c e sy losowe i en tropia (II zasada termodynamiki), 
nale:i:,!cymi do swiata makroskopowego. Pojawi ly si~ tez istotne nowosci 
w najbardziej podstawowych problemach fi zyki , impli kowane chociazby 
przez wspolczesne modele kosmologiczne lub p rzez tak zwane nierownosci 
Bella (problem nielokalnosci zjawi sk kwantowych) , a wi~c r6Zne "dro
biazgi" wynikaj'lce z mechaniki kwantowej i teorii czasoprzestrzeni - lecz 
o tym mowic nie b~dziemy . 

• Fizyka 

II zasada termodynamiki to, w potocznym uj~ciu, twierd zenie 0 wzros
cie chaosu, a en tropia, tez w potocznym uj~ciu , to miara nieporz,!dku. 
Wi'!ze si~ tez czasem entropiy z prawdopodobienstwem dla procesow 
losowych. 

Poj~ie p r z y pad k u zostalo wprowadzone do matematyki jeszcze 
przez Pascala, a do fi zyki ponad wiek temu glownie przez Boltzmanna 
i Gibbsa. Obecnie funkcjonuje w teorii procesow stochastycznych, obej
muj,!cej zarowno matematyk~ i fizyk~ teoretyczn'l, jak i opis najrozmait
szych procesow naturalnych, od fizyki mikroskopowej, makroskopowej 
i kosmologii, przez chemi~ , biologi~ , dynamik~ populacyjn,!, ai po procesy 
spoleczne i ekonomiczne. Poj~ie c h a 0 s u pierwotnie funkcjonowalo 
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w fizyce jako pewien techniczny zabieg, zwany hipotez,! chaosu molekular
nego, potrzebn'!, by powi'!zae ze sob,! mechani k~ i termodynamik~. 

Zarowno potocznie, jak i w powyzszych uj~ciach i zastosowaniach 
przypadek i chaos pojmuje si~ jako cos raczej destrukcyjnego, wprowadza
j,!cego element nieprzewidywalnosci , psuj,!cego lad determinizmu, przeci
wienstwo maszyny, mechaniki. Tak tez te poj~ia fun kcjonuj,! w swiado
mosci powszechnej, w j~zyku potocznym. W fi zyce uzywa si~ je glownie 
jako "ansatze" dla dostosowania z by t sci s I e j teorii mechanicznej do 
niedosko na lej rzeczywistosci codziennej . 

Obecnie jednak w fizyce teoretycznej (ogolniej: w naukach przyrod
niczych) interpretacje te ulegaj,! przewartosciowaniu. W drugiej poiowie 
XX wieku zauwazon o, ze globalny wzrost entropii - wzrost chaosu - moze 
po drodze owocowae powstawaniem porZl!dku. Od kilkunastu lat wiemy, 
ze istnieje tzw. c haos deter mi nistyczny, ze mechanika Newtonow
ska jest de facio nieprzewidywalna, etc. Niedawno zauwazono tez moz
liwose konstruktywnego wykorzystania wlasnosci procesow chaotycznych 
oraz konstruktywn,! rol~ zjawisk losowych (fluktuacji) . 

• "Entropia wzrasta" (m~drosc podr~cznikowa) 

Zacznijmy od dose j uz starych (podstawowe prace pochodz,! z lat 
60-tych) spraw zwi,!zanych z II zasad'! termodynamiki i z tak zwanymi 
strukturarni dyssyp atywnymi. Jednym z grzechow wypominanych fizykom 
bywa "wyjasnianie" zjawisk zyciowych fizyk,!, red ukowanie biologii do 
fizyki i chemii . Z drugiej strony, mowi si~ tei, ze termodynamika (a wi~ 
fi zyka) wyklucza mozliwose spontanicznego powstania zywych struktur, 
gdyz II zasada termodynamiki powiada, iz przypadkowe pol,!czenie si~ 
prostych cz'!steczek w tak skomplikowan '! struktur~ jak zywa komorkajest 
wysoce nieprawdopodobne, iz na przypadkowe ulozenie si~ atomow 
w tak,! stru ktur~ trzeba by czekae ogromnie dlugo, znacznie dluzej, niz 
wynosi wiek Ziemi. Z kolei, wielu biologow (np. Monod) bardzo silnie 
uwypukla istotn,! rol~ przypadku w powstani u pierwszych zywych struktur 
i w ewolucji, uwazaj'!c wr~cz, Ze nic nie jest konieczne, a wszystko 
- przypadkowe. Jak to wygl,!da z perspektywy dzisiejszej fizyki? Co na ten 
temat mowi wspolczesna teoria termodynamiczna? laka w procesie pow
stania zycia mogla bye rola przypadk u, a jaka - koniecznosci? I co 
naprawd~ mowi sama II zasada termodynamiki? 

Podstawowe teorie fizyczne (mechanika klasyczna, mechanika kwan
towa, mechani ka reiatywistyczna, teoria pola) posiadaj ,! pewne symetrie, 
ktorych konsekwencj,! jest istnienie obserwowanych w swiecie praw 
zachowania: energii, p~du, ladunku, i tak dalej. Fakt ten wyraza I zasada 
termodynamiki. lednoczeSnie bezposrednie obserwacje wskazuj,!, ze swiat, 
ktory postrzegamy, nie jest w pelni symetryczny. Czas zjawisk makro
skopowych plynie jednokierunkowo i nieodwracalnie, przeszlosc r6Zni si~ 
w zasadniczy sposob od przyszlosci , obserwujemy ogoln,! tendencj ~ do 
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niwelowania istn iej~cych w swiecie romic. II zasada termodynamiki we 
wspolczesnym uj~iu to po prostu stwierdzenie istnienia owej asymetrii 
swiata, uznanie, ze nieodwracalnose jest ogolnym prawem przy rod y. 
IIosciowy, formalny wyraz tego stwierdzenia to dobrze znane prawo 
wzrostu entropii. St~ tez bierze siy potoczne ujycie II zasady termo
dynamiki jako twierdzenia 0 wzroscie chaosu i okreSlenie entropii jako 
miary n ieporz~dk u. 

Prawo wzrostu entropii w tym ujyciu obowi~zuje tylko globalnie, czyli 
tylko dla calego ukladu zamkniytego, izolowanego od reszty swiata. 
Lokalnie II zasady trzeba sfo rmulowae w sposob dokladniejszy. Jest to 
sprawa dosye techniczna, nie bydziemy siy ni~ tu zajmowae, porz~dne 
wylozenie wymagaloby osobnego artyk ulu. Istotne jest, ze mozna sfor
mulowae tak~.Iokaln~ postae - ze zaS sprawajest wazna, swiadczy nagroda 
Nobla dla IIii Prigogine'a w 1977 roku. Otoz taka lokalna II zasada, wraz 
z prawarni zachowania, umozliwia rowniez okreSlenie, w jaki sposob 
musz~ zachodzie procesy wewn~trz jakiegokolwiek makroskopowego 
uklad u, oraz okreSlenie, czy aktualny stan uklad u (jego struktura dyna
miczna, procesy zachodzllce wewn~trz i w interakcji z otoczeniem) jest 
stabilny wobec przypadkowych zaburzen. Okazuje si y, ze w pewnych 
sytuacjach, p rzy zmianie warunkow zewnytrznych , gdy odci~gamy uklad 
coraz dalej od stan u rownowagi , stan najrnniej uporz~dkowany moze 
stracie stabilnose. Wtedy uklad pod wplywem malego zab urzenia (a takie 
w swiecie rzeczywistym zawsze s~ obecne, choeby w postaci szumu 
termicznego) musi przejse do jakiegos innego stanu , dozwolonego przez 
warunki, w jakich siy znajduje. Ze zas to stan najmniej UPorzlldkowany 
traci stabilnose, nowy stan stabilny musi bye z koniecznoSci bardziej 
uporz~dkowany. Ten z kolei znowu moze - przy dalszej zmianie warunkow 
- stracie stabilnose, zostanie wiyc zast~piony przez kolejny stan, jeszcze 
lepiej uporz~dkowan y. W ten wlasnie sposob mog~ pojawiae siy w naszym 
swiecie coraz bardziej ro:inorodne struk tu ry dynamiczne, w ktorych 
zachodz~ coraz bardziej zlozone zespoty wspoldzi alaj ~cych ze sob~ proce
sow. Chcialbym podkreSlie spost rzezenie, iz powstawanie coraz bard ziej 
zlozonych struktur jest wymuszone przez II zasady termodynamiki. 
Natomiast wybor okreSlonej nowej struktury jest do pewnego stopnia 
przypadkowy, narzucony miydzy innymi przez charakter zaburzenia, przez 
warunki zewnyt rzne, itp. Wydaje siy wi~, ze pojawianie siy struktur 
dynamicznych (dyssypatywnych) zachodzi w obszarze, gdzie i koniecznose, 
i przypadek wspoldzialaj~ ze sob ~, a obszar przypadku pozostawia miejsce 
na interwencjy zewnytrzn~. 

Co st~ wynika, jeSli chodzi 0 powstanie zycia i 0 "redukcjf' iycia do 
fizyki? Wydaje mi siy, ze chyba tylko tyle, iz po pierwsze pojawienie siy 
("emergencja") coraz to lepiej uorganizowanych struktur nie jest sprzeczne 
z fizyk~ (z II zasad~ termodynamiki), a po d rugie, ze fizyka - a dokladniej 
teoria procesow nieIiniowych -pozwala na wgl~d w pewne mechanizmy, ktore 
- bye moze - odgrywaty pewnll roly w tzw. ewolucji prebiotycznej. I tyle. 
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Warto jeszcze wspomniee, ie w tym uj~iu rtiektore stany chaotyczne 
- w procesach dyssypatywnych - jawi,! silt jako "jeszcze bardziej uporzqd
kowane" (ustrukturowane) rtiz stany dobrze uporZ'!dkowane. Z drugiej 
strony, w procesach zachowawczych (mechanicznych) stany chaotyczne 
prawdopodobnie generuj,! wlasrtie wzrost entropii. WygJ ,!da wiltc na to, ze 
na poziomie molekularnym chaos deterrrtinistyczny rzeczywlscie staje silt 
nieodroi:nialny od chaosu molekularnego, od procesu przypadkowego, 
natomiast na pozi omie makroskopowym chaos (tzw. chaos deterministycz
ny - por. nizej) to raczej na!ozenie silt na siebie zbyt wielu struktur 
uporzqdkowanych . 

• Chaos detenninistyczny 

Przed morzem i ziemi4, i tym, ktore okrywa wszystko, niebem, 
jedna byla postac ea lej natury swiata, ktor4 nazwano ehaosem, 
surowe i nieu porzildkowane sily i nie poza bezksztaltn4 bryl4, 
w kt6rej zgromadzily si~ pocz4tki rzeezy, niezgod 4 rozl4ezne. 

Owidiusz, Metamor!ozy 

Jednq z wiltkszych rtiespodzianek fizyki ostatnich paru dziesiqtkow lat 
bylo zauwazenie istniertia tzw. chaosu deterministycznego, gdyi dose 
radykalnie zrrti eni!o to nasze wyobrai:enia 0 charakterze swiata opisywane
go kl asycznq mechartikq Newtona. 

Sam termin "chaos deterrrtinistyczny" wygl,!da na wewnlttrznie sprzecz
ny. Proces det er m in i s t ycz ny to cos calkowicie, do konca okrd
lonego, a wiltc w jakims sensie uporzqdkowanego, zas c h a 0 s w potocz
nym rozurnieniu - jak u Owidiusza - to ca!kowity brak porzqdku . W tym 
tez duchu fizycy mowi (! np. 0 chaosie molekularnym, panuj(!cym wsrod 
cz(!steczek gazu w rownowadze. Za chaotyczny, rtieprzewidywalny, uwaia
ny jest potoc:znie, na przyklad, uklad piany na burzliwie p!yn(!cej wodzie 
i ruch liScia spadajqcego na wietrze. 

Procesy - ruchy cial fizycznych - opisywane mechanik(! klasycznq Sq 
deterministyczne w tym sensie, ze rownania Newtona (a takie wiele innych 
rownan fizyki teoretycznej) umoZliwiaj(! wyznaczenie stanu ruchu w dowol
nym momencie czasu, jesli znamy dok!adnie stan ruchu w jakiejs jednej 
chwili. Przez prawie 300 lat znano tylko jedn(! wielk(! k1aslt rozwiqzan 
rownan Newton a: rozwiqzania regularne, opisujqce takie zj awiska, jak 
ruch wahad!a (zegar), ruch kuli bilardowej, ruchy planet, by wymienie 
najprostsze przyklady. Najwam iejsz(! wlasnosciq takiego typu ruchu jest 
jego stabilnose. Oznacza to, ze rtiezbyt wielkie zaburzenie takiego ruch u 
albo wygasnie, alba co najwyzej b¢zie silt propagowac nazbyt si~ nie 
powiltkszajqc. Na przyklad , jeSli popelnimy drobny blqd grajqc w bilard, 
spowoduje to tylko niewielkie odchylenie ruchu kuli od zaplanowanej 
przez nas trajektorii. JeSli potrqcimy wahadlo zegara, wroci ono szybko do 
swojego regula rnego ruch u. Tak wiltc ruch regularny moze bye w miar~ 
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dokladnie zaplanowany - jest w tym sensie calkowicie zdeterminowany, 
jest praktycznie przewidywainy. 

Prowadzone w d rugiej polowie naszego wieku badania w dziedzinie 
mechaniki teoretycznej spowodowaly lepsze poznanie wewn~trznej struk
tury mechaniki klasycznej oraz umozliwily uzyskanie rozwi~zan nowych 
problemow w rownaniach tej mechaniki , zwlaszcza w dziedzinie pro
blemow nie1iniowych. Mechanika Newtonowska okazala si~ struktur~ 
bogatsz~, niz s~dzono; mi~dzy innymi okazalo si~, ze impl ikuje ona 
istnienie nowej klasy rozwi~zan (struktur ruchu), ktore nie bez powodu 
nazwano chaotycznymi. Struktury te opisuj~ wlaSnie takie zjawiska, jak na 
przyklad wspomniany wyzej burzliwy przeplyw wody. Poniewaz zas 
istnienie tych ruchow wynika z teoru deterministycznej, st~d nazwa c h a 0 S 

de t e r min i sty c z n y. Najbardziej istotn~ cech~ takiego ruchu chaotycz
nego jest jego skrajna niestabilnose, czyli skrajnie wysoka wrazliwose na 
dowolnie male zaburzenie. Przyszlose staje si~ niep rzewid ywalna, gdyz 
bardzo drobna zrniana (zaburzenie) ruchu w jakirns momencie moze 
spowodowae dowolnie duze zmiany w przyszloSci, a bodziec w jednym 
miejscu moze wywolywae nieoczekiwane efekty w zupclnie innym miejscu 
i czasie. Innyrni slowy, mala przyczyna moZe wywolae dowolnie duze 
skutki. Znaczy to tyle, ze nie znaj~c calkiem dokladnie punktu startowego, 
nie mozna w ogole przewidziee wyniku. Modelem moze bye strzelanie do 
celu poprzez wl!skl! szczelin~ w sztywnej nierownej przegrodzie: bardzo 
dokladne celowanie spowod uje trafienie, mary bll!d - rykoszet w dowol
nym kierunku. Seria wielu takich niekontrolowanych odbie daje pewne 
poj~ie 0 naturze trajektorii chaotycznej . Porzl!dny fonnalnie rownowaz
nik powyzszego modelu to wspomniany nizej model bilardu na stadionie. 
Natomiast dla procesow regularnych maly bll!d poczl!tkowy nie narasta 
w ten sposob - maly bll!d w celowaniu przy strzelaniu do tarczy 
w normalnych warunkach spowoduje tylko mall! niecelnose. 

Nieco pozniej odkryto, ze zachowanie si~ chaotyczne wyst~puje rowniez 
i w innych zjawiskach opisywanych rownaniarni nieliniowymi, takich jak 
reakcje chemiczne, procesy biologiczne, ekologiczne, spoleczne. Okazuje si~ 
wi~c, ze chaotyczny typ zachowania si~ jest w pewnych warunkach dose 
powszechny, a co wi~cej, Ze jest on przewidziany przez deterministyczne 
rownania ewolucji w tym sensie, ze trajektorie chaotyczne sl! ich roz
wi'lzaniarni. Istnieje wi~ klasa rozwi4Zan rownan deterministycznych, ktora 
daje trajektorie 0 wlasnosciach tak.ich wlasnie jak ruch spadajl!cego liscia na 
wietrze: calkowicie niestabilnych, ogromnie czurych na najmniejsze zaburze
nie. Trzeba podkreslie, ze w zasadzie trajektoria taka jest calkowicie 
zdetenninowana przez rownania i przez warunk.i poczl!tkowe. Chaotycznose 
oznacza tu calkowitl! nieprzewidywalnose: jdli znamy warunk.i choe troch~ 
niedokladnie, nie potrafimy wyznaczye trajektorii. Ruch liscia na wietrzejest 
chaotyczny, ale nie jest s to c has t y c z n y (Iosowy) w tak.im sensie, jak 
stochastyczne jest w pewnych warunkach zachowanie si~ obiektu kwan
'towego. To t1umaczy chyba pozornl! paradoksalnose nazwy. 
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Chaos nie jest wlasnosci~ jakichs skomplikowanych, wymyslonych 
sytuacji. Ruch chaotyczny mozna zaobserwowac juz w bardzo prostych 
ukladach , na przyklad w wahad le (takim jak w zegarze) zawieszonym na 
ko ncu innego wahadla. Ruch wahad la 0 nieruchomym punkcie zaczepienia 
jest calkowicie regulamy, zdetermi llowany i latwy do przev.idzenia - dzi~ki 
temu wlasnie mozna b udowac bardzo dokladne zegary. Natomiast sprz\lze
nie dwu takich sk~din~d prostych i regularnie zachowuj ~cych si\l ukladow 
m oze p rowadzic do chaosu. Inny ciekawy a pros ty przyklad to bilard. 
R uch kuli bila rdowej na zwyklym prostok~tnym stole bilardowym jest 
latwy do przewidzenia, co umozliwia gr~. Jdli jednak zast~pimy dwa 
przeciwlegle proste boki przez polkola, otrzymamy tak zwany bi lard na 
stadionie, na ktorym ruch kuli bilardowej stanie si ~ calkowicie nie
p rzewidywalny, trajektorie stan~ si~ chaotyczne. Pokazuje to , jak p rosta, 
wydawa:oby si~, zmiana warunkow zewn~trznych moze zmienic rad ykal nie 
cha rakter ruchu. 

Warto wspomniec, ze takie nieliniowe sprzt;:zenia s,! w naszym codzien
nym swiecie raczej regul~ niz wyj~tkiem. N ieIiniowe sprzyzenia wyst t;:puj~ 
w atmosferze (zla przewidywalnosc pogody), populacjach w swiecie 
oZywlonym, procesach ekonorniczn ych i spolecznych. Natomiat wlasnie 
zjawiska liniowe, latwe d o opisu, 0 zachowaniach latwych do przewidzenia 
S,! wyjlltkiem , mimo ze dominowaly w swiecie starej techniki. 

Jakie konsekwencje rna odkrycie zj awisk chaotycznych? Jdli chaos jest 
czyms calkowicie bezksztaltnym i nieprzewidywalnym, to dlaczego tylu 
fizykow, matematykow etc., zajmuje sit;: ostatnio jego badaniem? Dlaczego 
powstajll nowe czasopisma p ublikuj,!ce prace na temat chaosu? Co moma 
badac, poza stwierdzeniem, ze w takich a takich warunkach chaos si~ 
pojawi? Czy moma opisac bezpostaciowe, przewidziec nieprzewidywalne? 
o wnioskach z pogranicza filozo fii pomowimy nizej, w tym miejscu 
chcialbym przedstawie ki lka wynikow bard ziej "praktycznych", a raczej 
bard ziej bezposrednio interesujllcych fizyka. Okazuje si~ bowiem, ze 
w zjawiskach chaosu deterministycznego istniej ,! glt;:bokie struktury, ktore 
moma badac i co wi t;:cej, nawet uzyskiwac calkiem praktyczne wnioski dla 
sterowania procesami. . 

Zacznijmy od dose oczywistej obserwacji, ze wlasnosci ukladow 
regularnych i chaotycznych Sll istotni e rome. Na przyklad mom a pokazac, 
ze wlasnosci gazu, ktorego cZllsteczki poruszalyby si~ wyl,!cznie w sposob 
regularny, tak jak kule bilardowe na zwyklym (prostok'!tnym) stole 
bilardowym, bylyby zasadniczo rozne od obserwowanych wlasnosci rzeczy
wiscie is tniej ,!cych gazow, na przyklad powietrza. 

Wazniejsze i ciekawsze chyba jest spostrzezenie, ze stany chaotyczne 
otrzym uje si\l czt;:sto jako pewnego rodzaju " nalozenie sit;:" bardzo wielu 
ruchow regularnych. Stany chaotyczne posiadaj,! wi\lC pewnego rodzaj u 
wewnt;:trzn~ struktu rt;:. M a to d aleko id~ce konsekwencj e. Juz okolo 10 lat 
temu zauwazono, ze zaburzaj '!c pewne trajektorie chaotyczne w sposob 
zupetnie przypadkowy (dod aj,!c chaos do chaosu lub szum d o chaosu) 
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moma wytlumie cz~sciowo pierwotny chaos, chociaz nie do konca - cil!gly 
chaos przechodzi na ogol w tzw. chaos sporadyczny (intermitten t chaos): 
przebieg regularny przerywany przez krotkie "wybuchy" chaotyczne. 

Natomiast znajomosc ogolnej teorii zjawisk chao tycznych zaowocowa
la ostatnio pracami, w ktorych podaje si~ przepisy na wykorzystanie 
wlasnosci ruchow chaotycznych dla kontroli chaotycznego ukladu dynami
cznego i do sterowania zachowaniem si~ takiego ukladu. Nie jest przy tym 
potrzebna dokladna znajomosc budowy ukladu - wystarczy obserwacja 
szczegolow jego zachowania si~ (chaotyczneg09 przez pewien, niezbyt 
dlugi okres . Mianowicie, analizuj l!c jak ruch ukladu zmienia si~ pod 
wplywem wpro wadzanych z zewnl!trz malych zaburzen, moma pokierowae 
nim w taki sposob, by zachowywal si~ on w okrdlony z gory sposob: 
moma wygasi6 chaotyczne ruchy i wybrae poil!dany stan niechaotyczn y. 
Co jest szczegolnie interesujl!ce, to obserwacja, ie uklad 'chaotyczny jest 
znacznie latwiejszy do kontroli niz uklad niechaotyczny: zachowanie si~ 
regularne jest z reguly stabilne, to znaczy opiera si~ probom wywolania 
zmian, przynajmniej dopoty, dopoki zaburzenia S,! niewielkie. N atomiast 
uklad zachowujl!cy si~ chaotycznie jest silnie niestabilny i male zab urzenie 
wystarczy, by zmienie sciezk~, po ktorej uklad si~ porusza, przestawie 
uklad na inn,! trajekto ri~ . Zas wybrac wlasciw,! t rajektori~ mozna na 
podstawie obserwacji zachowania si ~ ukladu i na podstawie znajomosci 
og6lnej teorii chaosu. Tak wi~c okazuje si~, ze do wywolania pozl!danych 
zmian w zachowani u si~ ukladow dynamicznych, gdy uklad jest w stanie 
chaotyczhym , wysta rczl! znacznie mniejsze sily ni z w przypad ku , gdy uklad 
zachowuje si~ "porzl!dnie" (regu larnie). Wydaje si~, ze owa moiliwose 
sterowania uk ladami ch aotycznymi jest zwil!zana ze wspomnian,! wyzej 
obserwacjl!, iz makroskopowy chaos determi nistyczny jest w pewnym 
sensie "super-porz'!d kiem", efektem nalozenia si ~ na siebie zbyt wielu 
struktur uporzl!dkowanych. 

Bardzo niedawno ustalono, i e nieco podobna moze bye tez rola szumu, 
czyli zawsze obecnych w rzeczywistych sytuacjach zaburzen przypad
kowych (Iosowych), pochodz,!cych od niekontrolowanych i niemoiliwych 
do uwzgl~dnienia w opisie procesow zewn~trznych , oraz fl uktuacji termicz
nych . Jestdmy przyzwyczajeni uwazae takie zaburzenia za cos, co psuje 
istniej,!cy porzl!dek, wprowadza element niepewnosci , chaosu, innymi 
slowy za cos niepozl!danego, aczkol wiek nieuniknionego. Mowimy: "czlo
wiek strze1a, Pan Bog kule nosi". Okazuje si ~ jednak, ze procesy losowe 
mogl! odgrywac teZ rol~ konst ruktywnl!. 

Przede wszystkim trzeba przypomniec, iz od dawna wiadomo, ze 
procesy przypadkowe maj,! pewne cechy, ktore pozwalaj,! na zupe/nie 
dob re przewidywania zachowan, tyle, ze nie indywid ualnych, lecz sred nich : 
nie moma przepowied ziee losow pojedynczego czlowieka lub pojedynczej 
cZl!stki gazu , ale moma zupelnie dobrze okrdlie, gdzie pop/ynie strumien 
gazu lub ilu ludzi pojedzie okrdlonl! lini,! tramwajowl!. Rowniez dawno 
zauwaiono, ze fl uktuacje umozliwiajl! zachodzenie r6Znych p rocesow, 
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w tym przede wszystkim reakcji chemicznych, zwillzanych z przeskokiem 
przez roine bariery (w zargonie fizykow - bariery potencjalu; dla porzlldku 
trzeba dodae, Ze istnieje i inny mechanizm przejse przez takie bariery, tzw. 
efekt tune!owy, zwi llzany z kwantowll naturll mikroswiata). Ponadto 
szumy (fluktuacje) mogll powodowae pojawianie siy nowych stanow 
dynamicznych, niemozliwych do realizacji w sytuacjach czysto deterrni nis
tycznych. Warto tez na marginesie wspomniee, ze przypadkowym ruchom 
cZllstek powietrza zawdzi~zamy niebieski kolor nieba, co pierwszy wyka
zal na pocz;itku XXwieku M arian Smoluchowski. 

Ciekawsze Sll inne, niedawno odkryte zjawiska swiadczllce 0 konstru k
tywnej roli szumu. ledno z nich nosi nazwf[: rezonansu stochas tycz
nego. Po raz pierwszy wprowadzono to pojycie okolo 10 lat temu dla 
wyHumac7enia nastypstwa epok lodowcowych i epok cieplejszych w his
torii klilT.atu Zierni. Polega ono z grubsza na tym, ze w pewnych sytuacjach 
uklad, do ktorego przez dzialanie periodycznych sil zewnytrznych jest 
pompowana energia, moze czerpae dodatkowll energif[: wlasnie z pola zabu
rzen losowych, by niejako "dokonae czynow", na ktore nie wystarcza 
energii dostarczanej m u z zewnlltrz. Istniejll pewne przeslanki swiadczllce 
o tym, iz efekt taki dostarcza bye moze czysci energii w pewnych waznych 
procesach biofizycznych i biochemicznych w Zywych komorkach, brakuje 
jednak na razie bezposredniego potwierdzenia doswiadczalnego. 

Mozna slldzie, ze przypadek i chaos odgrywajll konstruktywnll roly 
rowniez w wielu innych zjawiskach. Wysuniyto ostatnio hipotezy, ze szum 
umoZliwia przekaz informacji od zmyslow do mozgu. Inna ciekawa 
hipoteza mowi, ze to wlasnie szumy (lcwantowe) powodujll, ze w swiecie 
makroskopowym nie zauwazamy efektow kwantowych. W kosmologii od 
kilku lat rozwaza siy chaotyczne scenariusze bardzo wczesnych stadiow 
ewolucji Wszechswiata. 

W koncu warto wspomniee, ze to, co postrzegamy jako szum, 
fluktuacje, procesy przypadkowe, jest prawdopodobnie skutkiem istnienia 
ruchow chaotycznych na poziomie molekulamym. Innymi slowy, pojawie
nie si y niekontrolowanego przypadku jest bye moze zewnytrznym przeja
wem istnienia chaosu deterministycznego na poziomie mechahiki. 

Czy z przedstawionych powyzej kil ku sposrod najnowszych odkrye 
fizyki wynika cos ogolniejszego? Moim zdaniem tak. Slldzy, ze moma 
sformulowae pewne wnioski dotyczllce w szczegolnosci problemu deter
minizmu, red ukcjonizmu i paru innych grzechow glownych fizyki. ProSZf[: 
jednak pamiytae, ze 0 ile to, co pisalem wyzej, jest w miary obiektywnym 
zreferowaniem dzisiejszego stanu pewnego fragmentu fizyki teoretycznej, 
to ponizej przedstawiam moje osobiste refieksje, cZf[:sciowo uwarunkowane 
moim przedmiotem bad an, czf[:sciowo - ogolnym kontekstem kulturowym, 
czysciowo mojll osobistll wrazliwoscill. Inni fizycy, zajmujllcy siy czym 
innym, mogll to widziee inaczej. Wydaje rni siy z obserwacji, ze bi ologowie 
albo, z drugiej strony, matematycy widzll swiat jeszcze inaczej. 
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Zacznijmy od jednego z najprostszych, wr~cz narzucaj(!cych si~ wnios
kow wynikaj(!cych z istnienia chaosu deterrninistycznego. W wielu dziedzi
nach, zwlaszcza w ekonomii, mowi si~ nieraz, ze niepowodzenia w przewi
dywaniu przyszlych sytuacji s(! spowcxlowane niedostatecm(! majomosci(! 
stanu obccnego, bo na przyklad braklo pieni¢zy alba innych moZliwoSci, 
by dokladnie zbadac stan gospodarki lub stan pogl(!dow spolecznych, no, 
ale gdyby ... Ot62: fizycy juz wiedz(!, Ze nie zawsze to wystarczy, ze s(! 
sytuacje po prostu nieprzewidywalne, chaotyczne i nic na to poradzic nie 
moma. Natorniast moma wykorzystac obecnosc chaosu, by poprowadzic 
system w dobrym kierunku. Na to jednak trzeba znac teori~ chaosu... 

• Zegar, BibUoteka, czy ... ? 

Zauwai:enie istnienia chaosu deterministycmego bylo jedn(! z wi~kszych 
niespodzianek fizyki ostatnich paru dziesi(!tkow lat przede wszystkim 
dlatego, ze zachwialo w zasadniczy sposob naszymi wyobrazeniami 
o detenninizmie i przewidywalnosci zjawisk. 

Do pocz(!tku naszego wieku najgl~bsz(! man(! struktur(! swiata byla 
mechanika Newtona. Obraz swiata sugerowany przez t~ mechanik~ 
w swoim podstawowym aspekcie mowi 0 determinizmie (zarowno ontycz
nym jak i poznawczym): wszystkie zdarzenia zachodz(!ce w swiecie tworz(! 
lancuchy przyczynowo-skutkowe i kazde zjawisko jest calkowicie zdeter
minowane swymi przyczynami. Znaj(!c zas wszystkie przyczyny, mozemy 
przewidziec wszystkie skutki. S(!dzono rowniez, ze d uze sily wywoluj(! d uze 
skutki, a male sily - male skutki: jesli wi~c mamy przyczyny z niewielkim 
bl¢em, to i przewidywane skutki tez b¢(! obarczone bl¢em niewielkim. 
Przekonania takie byly potwierdzane m.in. przez obserwacje astronomicz
ne, a takze przez osi(!g11i~cia techniki wieku XIX. Wszystko to razem 
spowodowalo utrwalenie si~ w powszechnej swiadomosci, w kulturze, 
obrazu swiata jako Zegara, Mechanizmu, a w filozofti pojawienie si~ 
pogl(!d u zwanego mechanicyzmem. 

Jednym ze sformulowan mechanicyzmu byl Demon Laplace'a: idealny 
rachmistrz, ktory, znaj(!c w wybranym momencie czasu stan ruchu 
wszystkich cial calego wszechswiata, potrafi rozwi(!zac (szybko) cxlpowied
nie rownania ,Newtona i w ten sposob b~dzie mal wszystkie stany przyszle 
(przeszle notabene tez) wszechswiata, to maczy b~dzie wiedzial, jak potOCZ(! 
si ~ dalsze losy tegoz. W rozumowaniu takim ukryte jest nieuswiadomione 
zalozenie, ze ruch jest stabilny, to maczy, ze male zaburzenie ruchu alba 
wygasnie, alba pozostanie male. Odkrycie istnienia rozwi(!zan chaotycz
nych wykazuje, ze zalozenie to jest falszywe. Demon musialby poznac 
warunki pocz(!tkowe (stan ruchu w danej chwili) rtieskonczenie dokladnie, 
gdyz ze wzgl~du na istnienie'ruchow chaotycznych bl(!d, jakkolwiek maly, 
moZe szybko narastac, a wtedy przewidywania szybko straq jak(!kolwiek 
wartosc prognostycm(!. Zas na zrnierzenie czegokolwiek nieskonczenie 
dokladnie trzeba nieskonczenie duzo czasu (zakladaj(!c, ze jest to w ogoIe 
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moZliwe); ponad to, na to, by wykonae rachunki, trzeba warunki pocz~t
kowe zapisae, zas zapis nieskonczenie dokladn ie podanej liczby wymaga 
nieskonczenie duzo miejsca. T ak wi~ dose prosta w koncu obserwacja 
istnienia ruchu chaotycznego (niestabilnego) unicestwia caly mechanicyzm. 
Interesuj'lce jest, ze juz Poincare, okolo 100 lat temu, wiedzial 0 istnieniu 
rozwi'lzan niestabilnych w mechanice niebios - i nikt wtedy nie wysnul 
z tego zadnych wnioskow. Nie bylo po temu nastroju ... 

Jest dla mnie dose oczywiste, ze to wlasnie obraz swiata-Zegara 
spowodowal odrzucenie przez wie1u myslenia typu fizycznego, gdyz obraz 
ten byl dla nich odstr~czaj'lcy . Chcialbym podkreslie, ze niech~e do 
fizycznego obrazu swiata pojawila si~ stosunkowo niedawno: w wieku 
XVII-XVIII uczue takich nie znano, czego dobitnym przykladem moze 
bye choeby tw6rczose angielskich poet6w metafizycznych, g~sto naszpiko
wana alegoriami i symbol ami wzi~tymi ze wsp6/czesnych im nauk, w tym 
w duzej mierze z fizy ki. 

W wieku xx pojawily si~ gl~bsze teorie opisuj ~ce podstawow~ 
struktur~ swiata: mechani ka kwantowa i mechanika relatywistyczna. W ich 
opisie zaciera si~ juz obraz swiata-Zegara. Ale i ten wsp6/czesny opis 
kwantowy lub relatywistyczny pozostawia mechaniczny obraz swiata, tym 
bardziej, ze w n asze j cod zi e n nej skali, to znaczy w skali bezposred
nio dost~pn ej naszym zmyslom, zmiany wprowadzane przez teorie kwan
towe i relatywistyczne s'l niezauwazalne, postrzegamy bezposrednio swiat 
mechaniki klasycznej. Zas w potocznej swiadomosci i tak pozostalo 
wyobrazenie fizyki jako nauki implikuj 'lcej determinizm. 

Wykrycie i zrozumienie zjawiska chaosu deterministycznego wskazuje 
jednak, ze na podstawow~ niepewnose dotycz~q przyszlosci natykamy si~ 
w przyrodzie j uz na poziomie opisu przez klasyczn'l mechaniky Newtona, 
nawet bez odwolywania si~ do efekt6w kwan towych , kt6re zreszt'l na 
poziomie makroskopowym wysredniowuj'l si~ praktycznie do zera. Podob
ne efekty chaotyczne pojawiaj'l siy i na poziomie opisu fenomenologicz
nego :lj awisk takich jak reakcje chemiczne, procesy biologiczne, ekologicz
ne, spoleczne, etc. Istotna jest tu silna niestabilnose takich proces6w: 
bardzo drobna zmiana zachowania siy w jakim s momencie mbze spowodo
wac bard zo duze zmiany w przyszlosci. W teorii chaosu mowi si~ , ze 
istnieje h 0 r y z 0 n t p r z e wi d y w a I n 0 sci : zachowanie siy ukladu moma 
przewidziee z duzym prawd opod obienstwem tylko przez pewien kr6tki 
okres. 

Warto moze podkreslie, ze to, co powiedziane wyzej, nie jest now~ 
t e o r i~ , lecz jedynie matematyczn'l konsekwencj 'l dose starej teorii . 
Zatem, gdyby nawet mechani ka Newto na byla naj bardziej fund amentaln,! 
teori~ swiata, deterministyczny mechanicyzm bylby falszywy. W in ter
pretacj i swiata, sugerowanej przez fl zyky, jest to naprawdy przelom, 
z kt6 rego ci'lgie malo kto zd aje sobie sprawy. 

Wracaj'lc zas do cZysto artykulowanej niechyci wobec fizyki , wyd aje mi 
si y, ie pochodzi ona czysci owo i st~d : XIX-wieczne sukcesy lini owej fi zyki, 
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owocuj'!ce w mechanicystycznej technice, spowodowaly, ze pojawili siy 
wowczas mysliciele przenosz'!cy mechanicyzm na inne dziedzi ny mysli. 
Pojawil si~ wi~ marksizm, s'!dz'!cy mi¢zy innymi, ze tylko dzialania 
duzych mas mog,! wplywac na bieg historii, a rola jednostki jest bez 
znaczenia, ze historia jest zdeterminowana i przewidywalna, ze tylko 
czynniki materialne mog,! wplywae na dzialania ludzkie. Zabawne, ze nie 
zwr6cono wowczas uwagi na zjawiska zwi,!zane z pogod,! - przeciei 
pogoda to ruchy atmosfery, opisywane rownaniami tej samej mechaniki, co 
ruchy maszyn lub planet. N o a w koncu zachowanie siy spoleczenstw jest 
bardziej zlozone niz ruchy atmosfery ... 

• Na pocz~tku bylo Siowo 

Z teori,! chaosu I'!czy siy teoria tzw. frak tali. S,! to obiekty 0 wymiarach 
przestrzennych okrdlonych liczbami niecalkowitymi. Nie miejsce tu, by 
tlumaczye, jak to jest moZliwe i co to moze zn aczyc, istnieje zreszt'! 
li teratura na ten temat, takZe po polsku. Przyjmijmy, ze frak tale istniej,! 
i Ze budz,! d uze zainteresowanie w rom ych dziedzinach nauki. Poj awiaj,! 
si ~, mi¢zy innymi, w teorii chaosu: ruch chaotyczny rna pewne cechy 
frak ta)ne. Obiektami fraktalnymi S,! tez takie obiekty przyrody, jak korona 
drzewa lisciastego, Iinia brzegowa, lancuch gorski, powierzchnia Ksiyzyca, 
powierzchnia swiezo zaoranego pola. 

Od dawna fizycy , matematycy i niekt6rzy filozofowie podejrzewaj,!, ze 
pod wszystkim musi lezee porz'!dek typu matematycznego, jakkolwiek 
nieporz,!dnie to cos mogloby wygl,!dae. Jest to wlasciwie jedna z wersji 
stwierdzenia, ze na p o cz'!tku bylo S iowo. 

I rzeczywiscie - okazuje si~\ ze potrafuny wyrazae matematyk,! coraz 
wiycej zjawisk, do niedawna uwazanych za wzorcowo nieopisywalne 
ilosciowo, za wzorcowo nieprzewidywalne: ruch spadaj,!cego LiScia na 
wietrze, uklad piany na plyn,!cej burzliwie wod zie. Okazuje si~, ze moma 
wyrazie form ul,! matematyczn,! ksztatt trzciny na wietrze, prostym algoryt
mem matematycznym narysowae d rzewo , lise, grzbiet gorski, opisae ksztalt 
pykniye albo uklad chmur. Ponadto obiekty.fraktalne bywaj,! bardzo ladne 
dla oka, generowane dose prostymi algorytmarni (przepisami dla kom
pu tera) nieraz tworz'! calkiem niezl,! grafiky. Zbudowana niedawno teoria 
obiektow fraktalnych pozwala na tworzenie scislymi zmatematyzowanymi 
procedurami ksztaltow, uwazanych powszechnie za domeny natury, nie 
poddaj ,!c,! siy analizie: traw, li sci , ko ron d rzew, zmiennych chmur na 
niebie. Sugeruje to, ze indywid ualnosc i jednostkowa niepowtarzalnose 
moze bye opisywana przez teoriy matematyczn ,! - teori~ fraktali. Dla 
fi zyka szczegolnie in teresuj ,!cy jest tu wspomniany juz bardzo bliski 
zwi '!zek tej teorii z teori,! chaosu. 

Skonstruowanie teoru chaosu i teoni fra ktali pokazuj e, ze matematycz
nose naszego swiata siyga glybiej, niz moma by przypuszczac. W pewnym 
sensie jest to tn umf pogl,!du 0 matematycznosci swiata, choe moma 
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zapewne tez powiedziee, ze jest to pogl,!du tego porazka, gdyz jdli 
wszystko da sil[: zmatematyzowae, to po pierwsze matematycznose prze
staje bye wyromikiem, zas po drugie moma podejrzewae, ze to my sami 
naszym szczegolnym sposobem myslenia tl[: matematycznose wprowadza
my, ze to nie wlasnose swiata, lecz wlasnose nas samych . Wydaje sil[: 
jednak, ze S,! to (na razie?) jalowe spekulacje. Istotne jest, jak s,!dzl[:, to, Ze 
potrafimy dzis znajdowae regularnoki w nieregulamosciach, niestabiln os
ciach i osobliwosciach. Regulamosci te przejawiaj,! sil[: przede wszystkim 
w postaci pewnych uniwersalnych wlasnosci, wspolnych dla bardzo 
roznych "nieregularnych" zjawisk. S,! przejawem matematycznosci swiata, 
ukrytej pod powierzchni,! jednostkowych dowolnosci. Odchodzimy tu jak 
gdyby od przewid ywalnosci w sensie potocznym, trywialnym, ale do
chodzimy do przewidywalnosci innego typu: z jednej strony potrafimy 
przewidziee, kiedy, w jakich warunkach zjawisko regulame "wymknie sil[: 
spod kontroli", przestanie zachowywae sil[: "porz,!dnie" i przejdzie w stan 
chaosu, z drugiej zas potrafuny chaos kontrolowae, wlasnie dzil[:ki znajo
mosci abstrakcyjnej teorii ogolnych jego wlasnosci. Zarys grani Tatr jest 
jednostkowy i niepowtarzalny, ale potrafimy wygenerowae podobny zarys 
jakiegos "uogolnionego" lancucha gorskiego. I tak dalej. 

Warto zwrocie uwagl[: na jeszcze jeden aspekt zachodz,!cych dzis zrnian 
w obrazie swiata widzianego z perspektywy fizyki. Spad kiem starej fizyki 
jest rowniez podejscie analityczne, konieczne ze wzgll[:dow metodycznych, 
lecz budz,!ce niechl[:e wielu ludzi, s'!dz'!cych, iz traci sil[: w ten sposob ogl,!d 
calokiowy. Ot62: fizyka zjawisk nieliniowych uczy nas dzis zwracania 
uwagi na ujl[:cia calosciowe: lokalny bodziec moze spowodowae skutki 
o charakterze globalnym. Warto wil[:c pamil[:tae 0 nieliniowej fizyce, gdzie 
wlasnie wszystko jest powi,!zane ze wszystkim i gdzie drobna zrniana 
w jednym miejscu moze wywolae bardzo duzy a niespodziewany "na 
zdrowy rozurn" skutek w rniejscu zupelnie niespodziewanym. Wlasnose ta 
zyskala sobie nawet nazwl[: e f e k tum 0 t y I a (butterfly effect): mowi sil[:, ze 
ruch skrzydel motyla wystarcza, by spowodowae zaburzenie, ktore moze 
wywo/ae lub zgasie powstaj,!cy huragan, przerzucaj'!c uk/ad dynarniczny 
na inn,! trajektoril[:. . 

PowYZsze wnioski mog,! bye mniej lub bardziej pouczaj'!ce, zabawne, 
trywialne lub nieciekawe. Dla mnie osobiscie najciekawsze czy moze 
najistotniejsze S,! spostrzezenia, ktore zamierzam zreferowae teraz. 

Zauwazmy, ze mamy tak'! sytuacjl[:: termodynamika implikuje z jednej 
strony globalne d,!zenie do maksymalnego nieuporz,!d kowania, do "smier
ci cieplnej", do zaniku wszelkich struktur (zwlaszcza dynamicznych), do 
stanu, w ktorym nic sil[: juz nie dzieje, z drugiej zas - koniecznose 
pojawiania sil[: lokalnie, po drodze, wewn'!trz tego d,!zenia do smierci, 
struktur coraz bardziej uporz,!dkowanych, opisuj,!c przypuszczaln'! drogl[: 
powstania zycia. Mechanika implikuje z jednej strony obraz Zegara 
- model poruszaj,!cego sil[: po scisle wytyczonym torze mechanizmu, 
z drugiej zas - wystl[:powanie ruchow chaotyczn~ch, zwi,!zanych z obiek
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tami fraktalnymi. Szum i chaos zjednej strony niszCZl! istniejl!cy porzl!dek, 
z drugiej - mogl! wprowadzac porzl!dek lub sluzyc do sterowania 
zachowaniem si~ obiektu chaotycznego w pozl!dany sposob. Chaos jest 
z jednej strony symbolem tego, co nieustrukturowane, z drugiej - posiada 
wewnt<trzol! strukturt<, zwil!zanl! z obiektami fraktalnymi. Same fraktale to 
wymiemosc "niewymiemych" ksztaltow przyrodniczych. 

Wskazuje to wyrainie, jak Sl!dzt<, na niewystarczalnosc prostych 
i jednostronnych interpretacji. Widac stl!d, ze jeden rodzaj opisu, jeden 
model - np. "zjawiska mechaniczne Sl! zdeterminowane i przewidywalne", 
lub "chaos jest zjawiskiem destruktywnym" - jest niewystarczajl!cy. 
Poniewaz jednak nie potrafuny opisac wszystkiego naraz chocby dlatego, 
ze mowil!c lub piszl!c 0 czymkolwiek mowimy bl!di piszemy po kolei, 
musimy mowic 0 wycinkach rzeczywistosci, opisywae swiat modelami. 
Chodzi tylko 0 to, by zminimalizowac szkody uproszczonych opisow, 
uproszczonych interpretacji . Sl!dz~, ze rada na to jest taka: nie moma 
ograniczac sit< do jednej interpretacji, jednego modelu, chocby nawet 
wydawal si~ pi~kny i bogaty, bo na pewno b¢zie zbyt prosty - trzeba miee 
w polu widzenia wiele romych modeli, nieraz pozornie wzajerrmie sprzecz
nych. Zresztl! fizycy Sl! od dawna przyzwyczajeni, ze do opisu rzeczywistos
ci potrzebne Sl! w fizyce rMne, wzajemnie komplementame obrazy - vide 
dobrze znany przyldad elektronu jako cZl!stki i jako fali. Coraz bardziej 
okazuje si~, ze ta potrzeba komplementamych modeli jest bardzo ogolna. 

lezeli na poziomie rzeczywistosci opisywanym wprost przez fizyk~ nie 
mozemy tej rzeczywistoSci wyrazic - w jt<zyku codziennym - jednym 
"prostym modelem", jezeli trzeba si~ odwolywac do opisow "z roznych 
pun ktow widzenia", jezeli trzeba skladac mozolnie i raczej intuicyjnie 
obraz swiata z fragmen tow widzianych w roznych okruchach rozbitego 
lustra, to moze jest tak tez na poziomach bardziej zlozonych? 

OczywiScie wiem, ze wlasny p rzedmiot zainteresowan bardzo deformuje 
widzenie swiata, a w szczegolnosci kusi, by uogolniac wlasne szczegolne 
wn ioski i obserwacje na inne dziedziny, gdzie te wnioski mogl! si~ zupelnie 
nie stosowac. Na ogol dotychczas jednak robiono to przede wszystkim po 
to, by wszystko prosto wyjasnic jednym modelem, "ogolnie i jedynie 
slusznym pogll!dem". Moze wi~ na odrnian~ wniosek polegajl!cy na tym, 
ze takie post~powanie nie jest wiasci we, b¢zie lepiej przyj~ty, wlasnie 
dlatego, ze znajduje on oparcie w sytuacji w fizyce, fizyce, ktorl! zawsze 
pomawiano 0 zbytnie up roszczenia. 

Znamy z autopsji niebezpieczenstwa jedynego slusznego modelu ekono
rnii i spoieczenstwa. Wydaje mi siy, ze spory 0 socjobiologiy wskazujl! na 
potrzeb~ uiycia komplementamych modeh w biologii. 0 komplementamych 
modelach w teologii pisal juz Barbour. Moze wiyc i w metafizyce, w filozofii 
i w romych dziedzinach humanistyki tez pojawil! si y takie potrzeby? Moze 
zresztl! 0 to wlasnie chodzi w aktualnej modzie na postmodemizm? 

OczywiScie trzeba zachowac ostroinosc. Zbyt latwo bowiem 0 zarzut 
bezkrytycznego przyzwolenia na wszystko w duchu prymitywnie libe
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ralno--postmodemistycznym (everything goes, wszystlcie pogilldy s,! rownie 
dobre). OtM nie - z fizylci , przynajmniej, nic ta lciego nie wyni ka. Nie 
wszystlcie modele s,! rownouprawnione czy jednakowo wazne. Dzis wiemy, 
ze niektore s,! jawnie fatszywe (model eteru kosmicznego) , a inne stosuj,! si~ 
tylko w bardzo ograniczonym zakresie. N a szersz'! skal~ model swiata
Zegara jest falszywy, ale jednak opisuje on dobrze pewien w,!slci wycinek 
swiata - krotkoczasowe zachowanie si~ uktad u planetarnego, ruch sztucz
nych satelitow. S,! wi~ modele dobre i zle, callciem falszywe i talcie, ktore 
odbijaj,! tylko bardzo mat'! czqstk~ prawd ziwego obrazu. Sq i talcie, ktore 
odbijajq duzo. Jest tak nie tylko w fi zyee, na co wskazujq chocby nasze 
wlasne doswiadczenia. Tu nasuwa si~ pytanie, j a k rozpoznac, ktory model 
dobry, a ktory zty? Coz: "po owocach ich poznacie" . W naukach 
przyrodniczych mamy do tego eelu weryfikacje i falsyfikacje empiryczne 
oraz narz¢zia logiczne (zqdanie braku jawnych sprzecznosci wewn~trz
nych). A w innych dziedzinach? Czy kazdy model zawiera jak'!s cZqstk~ 
prawdziwego obrazu? 

Sqdz~, ze powyzsze spostrzezenia majq pewien zwiqzek z najci~zszym 
chyba grzechem zarzucanym fizykom: z grzeehem redukcjonizmu. Wydaje 
mi si~, ze jest to problem podstawowy, totez poswi~cmy mu nieeo miejsca. 

Obawy przed redukcjonizmem majq swe korzen ie, jak sqd z~, jeszcze 
w zesztym wieku, gdy ugruntowywaly si~ pogi,!dy nazywane mechanicyz
mem, scjentyzmem, p6Zniej - fizykalizmem. S,!dz~ tez, ze owe 1 ~ 1ci i obsesje 
wi'!z'! si~ przede wszystkim z przeSwi adczeniem, iz red ukcjonizm fi zykow 
to postawa skrajna, wedlug ktorej do fizylci moma zredukowac wszystko 
i bez reszty. Cz~sto tez utozsamia si ~ redu kcjonizm z metodq analityczn q, 
traktowanq jako eel sam w sobie: zrozumiee calosc przez zbadanie samych 
cz~sci. Przede wszystlci m zauwai:my, ze postawy talcie rzeczywiscie mom a 
bylo spotkac wsrod fizykow okoto sto lat temu. S,!dz~, ze obecnie jest to 
juz uproszczenie, bye m oze pokutujqee tu i owdzie, lecz nie stanowiqce 
metody dzisiejszej fizylci - wiemy juz, ze postawa taka jest w oczywisty 
sposob falszywa. Dzis natomiast mom a spotkac skrajny redukcj onizm 
w innych naukach , nazywanych h umanistycznymi. W fizyee cos si ~ jednak 
zmienilo. Redukcjonistyczne postawy fi zykow ewoluowaly i teraz wygl,!da 
to inaczej niz sto lat temu. Tym niemniej moje osobiste doswiadczenie 
wskazuje, ze ciqgie pokutuje zwulgaryzowane sformulowanie, pochodzqce 
z epoki fizylci klasycznej , wedlug ktorego redukcjonizm jest rownowazny 
z metod,! anali tyczn '!: rozklad amy na cz~sci i opisujemy calosc przez cz~sci. 
Nawet filozofowie zajmuj,!cy si~ zawodowo fil ozo fi ,! przyrody nie S,! wolni 
od ta lcich przekonan . Twierdz~, ze w obecnej fizyee tego typu red ukcjo
nizm nie funkcjonuje. Wydaje si~ wi~, ze dzis nie rna co walczyc z tamtymi 
nieaktualnymi pogi,!dami, nawet jesli w podr~zni kach ftlozofii ciqgle 
defmi uje si~ redukcjon izm w od niesieniu do fizylci po staremu. Nie rna 
sensu wracanie do pogi ,!dow, ktore s,! dawno sfalsyfikowane - kto dzis 
serio powie, ze ,jesteSmy tylko sumq atom ow" ? Sqdz~ wi~c, ze lepiej 
przedefi niowac red ukcjonizm fizy kali styczny tak, by pasowal do wspol
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czesnego sposobu myslenia, do wspo/czesnej fizyki. Pisz~ 0 tym, by nie 
postawiono mi zarzutu, ze terminow ftlozoficznych uzywam niezgodnie 
z ich definicjami podr~znikowymi . 

S,!dz~, ze do wspo/czesnego redukcjonizmu fizykalistycznego pasuj,! 
lepiej talcie okreslenia, jak "sprowadzenie czegos albo do wspolnego 
poj~ia, alba do wspolnego prawa, tlumaczenie czegos szczeg610wego 
poprzez cos ogolniejszego", "poszukiwanie, tendencja do dotarcia do 
czegos bardzo podstawowego". Ks. prof. Zycinslci zauwazyllciedys zreszt'!, 
ze "nasza mysl europejska wyszla z podejscia red ukcjonistycznego, gdzie ta 
sama pra-zasada (arche) tlumaczy nam wielosc zjawisk". 

Tak wi~ redukcjonizm rzeczywiscie funkcj onuj ,!cy w dzisiejszej fizyce, 
b~ ,!cy pewnym idealem tej nauki, to zamiar sprowadzenia wieloSci 
rMn ych praw. przyrody do moZliwie jak najrnniejszej liczby praw pod
stawowych . Idealnym celem bylaby "ogolna teo ri a wszystlciego", jak to 
nazywa Michal Heller, z ktorej moma by wyprowad zac wszystlcie obser
wowane prawa szczegolowe. Jest to swego rodzaju wyraz wiary w istnienie 
jalciejs jednocz,!cej zasady, j alciegos centralnego porz'!dku rzeczy i zjawisk, 
by ui:yc okrdlenia Heisenberga. Ponadto redukcjonizm talci nie implikuje 
koniecznosci, gdyz dzisiejsza fizy ka rue jest juz w pelni deterministyczna. 
Natomiast red ukcjonizm fizylci na pewno nie jest dzis wiar'! w moZliwosc 
sprowadzenia wszystkiego do jednego, prostego, latwo wyobrazalnego 
i "tlumacz'!cego" wszystko modelu typu Swiat-Maszyna. 

Warto jeszcze zauwazyc, ze mowi,!c 0 red ukcjonizrnie cz~sto uzywa si~ 
slow-kluczy w rodzaju " objasnic", "zrozumiec". Zapewne specjalisci od 
"rozumienia" i "wyjasniania" maj ,! na ten temat wlasne zdanie, ale wydaje 
mi si~ , ze zazwyczaj znaczy to tyle, co sprowadzenie czegos rueznanego do 
czegos innego, znanego, a zwlaszcza - prostszego. "Zrozumiec" cos w tym 
sensie to chyba tyle, co wytworzyc w sobie wewn~trzny model tego czegos. 

OtM przekonalismy si~, ze na ogol jeden taki model rue wystarcza. 
Wyd aje mi si~, ze zb lizam si~ jakos do rozumienia, gdy niejako ogl,!d n~ 
dane zjawisko lub teori~ mozliwie z wiel u rMnych stron, gdy potrafi~ 
wytworzyc sobie wiele roznych modeli, nawet pozornie, w potocznym 
rozumieniu, sprzecznych. A wi~c , ze chaos to cos bezpostaciowego 
i nieuporz'!dkowanego, ale takie cos posiadaj4cego gl~bsZ4 stru kt ur~, 
pewicn porz'!dek matematyczny. Ze chaos dziala destruktywrue, ale moma 
go wykorzystac konstruktywnie. Ze kJadzie nieunikniony kres przewidywal
nosci, ale tez umoi:liwia latwiejsze sterowanie w poz,!danym - a wi~ 
w przewidywalnym - kierunku . Posiada scisl,! wewn~trzn,! harmoni~ 
matematyczn,!, generuj,!c,! przypadkowe, jednostkowe ksztalty przy rody 
i swobodne formy nasladuj ~ce dzielo artysty. 

Pisalem gdzie indziej , ze nie rna sprzecznosci pomi~zy redukcjonizmem 
fizyki, poszukuj,!cym zunifikowanego opisu swiata przyrody, a istnieniem 
transcenduj,!cego go swiata wolnosci, ktorego wytwory nie s,! w pelni 
okrdlone przez prawa przyrody, zawieraj,!c element ludzlciej kreacji. 
Jednym z takich wytworow jest i sama nauka. Natomiast s,!d~, ze po 
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prostu filozofowie, nie znajlj,c teorii fizycznych i ich wzajemnych relacji 
oraz nie potrafilj,c sobie wyobrazic nawet w przyblizeniu ich stopnia 
komplikacji, chytnie imputujlj, fizykom skrajny redukcjonizm. 

Pisalem tez, ie moim zdaniem istota problemu pol ega na czyms innym. 
Niebezpieczenstwo lezy nie w redukcjonizmie jako takim, lecz w wierze 
w proste panacea. W to, ze wszystko moma zmodelowac podtug jednego 
wzoru. Wlasnie prosto zmodelowac, nie - sprowadzic do p rairodla 
w sposob bardzo skomplikowany i i:mudny oraz trudno zrozumialy dla 
kogokolwiek choc trochy spoza brani:y. Niebezpieczna jest wiara w ist
nienie iatwo pojmowalnego, iatwo wyobrazalnego i "Uumaczlj,Cego" wszyst
ko pogllj,du, nie zas stwierdzenia, ze wlasnosci coraz to wyzej uorganizowa
nych poziomow swiata S,! redukowalne do jakiegos prawa podstawowego 
w zasadzie, choc nieraz nie w praktyce. Prostota i wyobrai:alnosc 
(wizualnosc) modelu jest wiasnie tym, co romi XlX-wieczny mechanicyzm 
od dzisiejszego fizykalizmu. 

Nie w sprowadzaniu, na przykiad, biologii do chemii czy fizyki, lub 
podkreslaniu elementu przypadku w ewolucji widzy niebezpieczenstwa 
groz,!ce dzisiejszej refleksji nad swiatem. Puiapki lei'! dzis raczej w tym, ii: 
"silnie ugruntowane wsrod bardzo szerokich krygow mysl,!cych ludzi" Slj, 
tendencje do myslenia prostymi model ami: walki 0 byt, samolubnego genu , 
walki Idas, wartosci chrzeScijanskich, rynku, dzialalnosci agenturalnej. Do 
Idasy takich uproszczen nalezy tei ujmowanie swiata w kategoriach 
celowosci, przyczynowosci, slepego losu, koniecznosci historycznej . Nie
bezpieczenstwo zas polega na tym, ie wiara w proste modele prowadzi do 
wiary w proste recepty na zrozurnienie swiata, ujarzmienie go i-co gorsza 
- w proste panacea na naprawy wszelkich jego grzechow i niedoskonalosci. 
Tymczasem swiat jest zanadto skomplikowany, by mogl pomieScic siy 
w jednym prostym modelu, czego wlasnie uczy siy - paradoksalnie - fizyk 
zajmuj,!cy siy "zredukowaniem swiata" do jednej podstawowej zasady. 

Andrzej Fu!inski 

Zamiast przypisow 

Nie podawalem w tekocie Zadnycb przypisow, by nie przerywac tolru lektury "naukowym" 
pedantynnem. Winienem jednak P.T. Czytelnikom podanie i.r6del przynajrnniej ~Sci re 
stwierdzen, przywolanycb wyi.ej. 

I. Przede wszystkim wypada rni wyzoaC, i.e 0 wielu sprawacb poruszonycb wyi.ej pi salem juz 
wcresniej, st'lrl niektore fragmenty S'l drugiej, jclli Die trreciej swiezooci. Wcresniejsze teksty byly 
drukowane w szczegolnoSci w materialach z kolejnycb syrnpozjow w Castel Gandolfo 
(Nauka-re/lgla-dzieje, pod redakcj'l LA. lanika i P. Lenarlowicza Sl, wyd. Wydzial Filozoliczny 
TJ, Krakow 1984-1990), a taki.e byty pomiesz.czone swego czasu w' krakowskim "Dzienni ku 
Polskim", w poznanskim "Czasie Kultury" i w POl'. 8 nii.ej. Autocytaty - nieco 2llIodylikowane 
- dotycZ'loe redukcjoninnu (ostatnie trzy akapily) pochodZ'l z tekstu Ma.rzyna czy mySl, 
zamieszczonego w "Slu dia Philosopbiae Chrislianae", Vol. 25 (1989), No.2, s. 226-230. Telcsl 
ten jest reoenzj'l-polemik'l z ksi 'lzk'l cylowan'l nizej (punkl II). 

2. 0 lwierdreniacb GOdla pisali wielokrolnie M . Heller i 1. Zycinski - por. op. POl'. II niZej. 
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3. Za pierwsZll pr1l(." zapocZlltkowuj~ClI teor~ chaosu uwaia si~ powszechnie prac~ E.N. 
Lorenza z roku 1963. (1. A tmos. Sci . 20,130/1 963), choe oczywisae moina znalezc prekursorow. 
Jui Poincare, okolo 100 lat temu, wiedzial 0 istnieniu niestabilnych rozwillzan rownan 
mecbaniki . Interesujllce jest opoznienie, z jakim zauwaZono waloose obserwacji Lorenza: 
dotyczyly one prognozowania pogody i sprowadzaly si~ do stwierdzenia, Ze istnienie cbaotycz
nych rozwillzaO (bardzo duiych rozbieinosci spowodowanycb malym pocZlltkowym b1~dem) 
rownan uiywanycb do tego prognozowania wyklucza moiliwose d luiszycb prognoz. Otoi 
w wydanycb kilkanakie lat p6 ini ej DwwlIlstu esejach 0 matematyce wsp61czesnej (WN-T, 
Warszawa 1983, oryginalne wydanie: Mathematics Today . Twelve informal essays, ed . by L.A. 
Steen, Springer, Bertin 1978) w eseju P.O. Tbompsona., Matematyka metcorologii, nie rna 
w ogole nawet wzmianki 0 pracy Lorenza. Na dobre teoria cbaosu Z3C4'la si~ dopiero ad prac 
M.1. Feigenbauma z konca lat 70-tycb (wlasnosci tzw. adwzorowania logistycznego i uniwersal
nasa w talUcb adwzorowaniacb) i wielu innycb autorow z pocZ<ltku lat 804ycb. 

4. Pierwsze prace 0 re zonansie stocbastycznym zostaly opublikowane w latacb 
1981 -,112. Wi~ksza ilose publikacji pojawia si~ dopiero z koncem lat 80-tycb. Zainteresowany 
Czytelnik najlatw~ej znajdzie dane li1eraturowe w zeszycie 1/2 (styczen/luty) czasopisma 
"Journal of Sta tis tical Pbysics" z 1993 roku (vol. 70), poswi~ouego w calosci pracom na len 
Lemat. Natomiasi nowe stany generowane przez fiuktuacje to jui. dose "stara" w lej skali 
hi storia, liCZllca okolo 20 lat - por. np. : W. Horslbemke, R. Lefever. Noise-Induced Transit ions, 
Springer, Berlin 1984. 

5. Prace 0 kontroli i wykorzystaniu zjawisk chaotycznych pojawily si~ dopiero w ostatnicb 
paru latach. Sl! to nast@uj"ce (kroWe) publikacje: E. Ott, G. G rebogi. J.S. Yorke Controlling 
Chaos, " Pbysical Review Letters" 64, 1196 (1990); W.L. Di tto, S.N. Rauseo, M .L. Spano 
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CHAOS AHARMONIA SWIATA 


Celem naszych rozwazan bydzie pokazanie fil ozoficznej wagi teorii 
chaosu. Jest to nowa, pryznie rozwijaj ,!ca si y dziedzina badan matematycz
nych i empirycznych, obejmuj,!ca swym zasiygiem coraz wiyksze obszary 
zjawisk przyrod niczych, technicznych i spolecznych . Wielu jej zwolennikow 
uwai:a, ze jest ona pocZ4tkiem rewolucyjnych zmian w naszych pogl lldach 
na struktur,.: i wlasnosci swiata, poniewaz pozwala opisac i zrozumiee te 
zj awiska, ktore dla dotychczasowej nauki byly zbyt t rudne do zrozumienia. 
Nie bydziemy wnikae w te problemy, stanowi,!ce domeny filozo fi i nauki, 
lecz postaramy siy zrozumiec, jakie znaczenie maj,! pewne wyni ki teori i 
chaosu dla naszego ogolnego fIl ozoficznego pogl,!du na swiat. Zastanowi 
my siy mianowicie nad pojyciem porz'!dku i harmonii . 

Filozofia powstala jako wysilek rozumowego uchwycenia istoty bytu, 
od krycia panuj,!cego w swiecie porz'ldk u i opisania jego harmonii. Nie 
chodzilo oczywiscie 0 szczegoly, lecz 0 ogolny plan funkcjonowania tego, 
co istnieje. Najstarsze systemy filozoficzne Grekow S,! dobrze znane, 
dlatego nie rna sensu przypominanie ich , warto jednak podkrdlie pod
stawowll cech,.: tych koncepcji - ich wielk,! prostoty. Starozytnym filozofom 
wydawalo siy, ze podstawowa, najwai:niejsza warstwa bytu musi bye w swej 
istocie prosta: jeden lub ki lka fundamentalnych skladnikow 0 p rostych 
wlasnosciach, I'!CZ4cych siy ze sob,! wedle jasnych i zrozumialych regul. 
Symbolem tej prostoty jest dla nas starozytny atomizm, doktryna filozoficz
na, ktora malazla sw'! kontyn uacjy w nowoczesnej nauce. 

Nauka, pocz'!tkowo stanowi,!ca cZysc fIlozofii, powoli odrywala siy od 
niej , coraz g/ybiej wnikaj,!c w struktury materii. Jej sukcesy byly waznym 
dowodem na to, ze fil ozofowie wierz,!cy w poznawal nosc swiata mie1i racjy, 
poniewaz kolejno rome obszary zjawisk byly badane, opisywane i wyjas
niane przez rozne nauki empiryczne. Nawet procesy psychiczne, poznawcze 

spoleczne staly siy przedmiotem bad an nauko",:,ych. Obecnie wiara 
w potygy i uniwersalnosc nauki jest tak duza, ze jej metody powszechnie 
uzn aje siy za kryteria istnienia. Na przyklad, w sporach dotycz'!cych 
parapsychologii , cZysto wysuwanym przeciwko niej argumentem jest to, ze 

i 
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nauka nie potwierdzila istnienia zjawisk parano rrnalnych, dlatego zjawiska 
talcie nie istniej'l. Tak wi~ nauka i wiele systemow filozoficznych 
przekonuj 'l nas, ze swiat jest poznawalny. Nasz obraz swiata daleko 
odszedl od prostoty pogl'ldow pierwszych fil ozofow, lecz zachowal pod
stawow'l wlasnose - poznawalnose. 

Zastanowmy si~ zatem nad tym, co to znaczy poznac cos. Dla wygody 
b~zie mowa 0 poznawaniu rozumianym bardzo szeroko. Zacznijmy od 
prostego przyklad u. W dzialach rozrywek umyslowych roznych czasopism, 
cz~sto spotykamy si ~ z zadaniami, polegaj ~cyrni na tym, ze danych jest 
lcilka prostych , podobnych do siebie obrazkow, a w ostatnim z nich brak 
kawalka, ktory nalezy uzupelnie, wybieraj'lc jedn~ z lcilku podanych 
moZliwoSci. Wyboru dokonuje si~ na podstawie jakiejs prawidlowoSci, 
porz'ldkuj ~cej .te obrazki i wskazuj~cej, jalci powinien bye ostatni z nich. 
Zadanie pol ega na odkryciu tej prawidlowoSci i na wykorzystaniu jej dla 
uzupelnienia niepelnego obrazka. 

Przyklad ten war to nieco dokladniej zanaIizowae, gdyz S'l w nim 
pokazane podstawowe cechy naszego intuicyjnego poczucia porzild ku. 
Mowimy 0 porz'ldku wted y, gdy rni~zy skladnikami danej sytuacji 
wyst~puj~ pewne dajilce si ~ zauwazye i opisae zwi~zlci, dzi~ki ktorym 
w strukturze calosci pojawiajil si ~ okreSlone ograniczenia. Odkrycie tych 
ograniczen jest podstawil naszego zadania. Mamy na przyklad cztery 
kawalki, a tylko jeden z nich pasuje do calosci. Porownujilc ob razki 
domyslamy si ~ , jak powinien wyglildae ostatni i zgodnie z tym uzupel
niamy go. Podobne rozumowanie stosujemy analizujilc rozci ilgni~te w cza
sie procesy. Przygl'ldajilc si~ zjawisku do chwili obecnej domyslamy si ~, na 
podstawie zauwazonych regularnosci, jak powinno one wyglildac w naj
blizszej przyszlosci . lezeli mamy do czynienia z rozwini~tymi badaniami 
naukowymi, to nasze domysly przybieraj il postae teorii, na podstawie 
ktorej dokonuje si~ dokladnych przewidywan, cz~st o ilosciowych. W oma
wianym przez nas zadaniu, przewidywania te muszil bye jednoznaczne 
w zadanym zbiorze moZliwosci . Zbior ten jest maiy, zawiera bowiem tylko 
lci lka mozliwosci i wybor jest oczywisty. Tworcy tego rodzaju lamiglowek 
nie chC'l m~czye czyte1nikow wzbudzaj ilc w nich wiltpliwosci co do 
trafnosci dokonanego wyboru. 

W nauce tez cz~sto pojawiajil si~ sytuacje pod obnego typu. Ich 
najslawniejszym chyba przykladem jest uklad pierwiast6w Mendelejewa. 
Udalo mu si~ tak uporzildkowae znane wowczas pierwiastki chemiczne, ze 
utworzyly one harmonijnil calose, pozwalaj ilC'l przewidziec istnienie i wlas
nosci pierwiastk6w odpowiadajilcych lukom tej calosci. Podobnym suk
cesem byla oparta na grupie SU (3) klasyfikacja cZilstek elementamych. Na 
chemi~ moma zatem spojrzee jako na nauk~ rozwiilzuj ilcil zadania 
podobnego rodzaju. 

Gdy bada si~ procesy rozciilgle w czasie, to zakres przewidywania 
i porz~dkowania jest wyramie okreSlony. Wiemy 0 procesie tyle, ile 
zdolalismy zaobserwowae i zrozumiec w przeszlosci , a naszym zad aniem 
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jest opisanie jego przyszlosci. Od czasu powstania nowoZytnej fizyki, 
zadanie to udawalo siy rozwi,!zywac nadspodziewanie dobrze, a po
swiycona mu nauka, mechanika klasyczna, stanowila podstawy calej fizyki. 
Podstawow,! cech,! mechanicznego modelu zjawisk jest ich jednoznaczny 
przebieg, czyli zdeterminowanie przyszlosci przez przeszlosc. Rom iczkowe 
prawa ruchu prowadz'! do rownan posiadaj,!cych jednoznaczne roz
wi,!zania. W ubieglym stuleciu matematycy wiele wysilku poswiycili 
zbadaniu wlasnosci rom ych typow rownan roiniczkowych, jednoznaczno
sci ich rozwi,!zan i warunkom pocz'!tkowym lub brzegowym, ktore 
zapewniaj,! ty jednoznacznosc. 

Tak wiyc okolo stu lat temu wydawalo siy, ie zagadnienie porz'!dku 
swiata jest bliskie ostatecznego rozwi ,!zania. Bylo to oczywiscie nie tylko 
zasrug'! uczonych, ktorym udalo siy tak glyboko wnikn,!c w struktury 
materii, lecz rowniei rezultatem prostoty tej struktury. Wydawalo siy, ie 
Bog stworzyl swiat na rniary ludzkich moZliwoSci poznawczych. Przekona
nie to bylo tak silne i powszechne, ie niektorzy uczeni widzieli jui rych ly 
koniec fizyki , ktora ich zd aniem, bliska byla wyczerpania dzied ziny swych 
badan. Patrzyli oni na swiat jako na skomplikowan'! lamiglowky, ktorej 
podstawowe elementy i prawa konstrukcji byly jui w zasadzie znane. 

Aby zrozumiec obecny stan nauki w tej dziedzinie, zastanowimy si y nad 
tym slowem "w zasad zie". Imponuj,!ca prostota i harmonia swiata fizyki 
klasycznej, a zwlaszcza mechaniki, odnosila siy do jego podstawowych, 
najogolniejszych wlasnosci. Zjawiska, z ktorymi spotykamy siy w codzien
nym Zyciu, nie S,! wcale monotonnie proste i jcdnoznaczne. Moi na nawet 
powiedziec, ie naprawdy malo znamy zjawiskprostych, ktorych przebieg 
moma jednoznacznie opisac i przewidziec. Przygi,!daj4C siy z tego punktu 
widzenia nauce widzimy, ie rowniei ona opisala dokladnie nieliczn ,! grupy 
takich procesow, ktore stanowily standardowe przyklady w podrycznikach 
z mechaniki, elcktrodynarniki, optyki itp . Wiele z tych programowych 
przykladow prostych sytuacji stanowi wyidealizowane modele zjawisk, 
ktore nie od powi adaj,! realnym sytuacjom. Ruch cial pod wplywem sity 
ciyikosci jest tego dobrym przykladem. Wielkim osi,!gniyciem Galileusza 
bylo odkrycie, ie sila grawitacji jednakowo dziala na wszystkie ciala i ze 
bez op oru powietrza spadalyby one z jednakowym przyspieszeniem. Jest to 
prawda, lecz w naszym iyciu nigdy nie spotykam y siy z sytuacj,! braku 
powietrza. Z tego powodu przyklad ten, podobnie jak zsu wanie siy ci al po 
rowni pochyiej , zderzenia kul spryzystych, ruch wahadla itd . odnosi siy do 
swiata idealnego, ktorego nie rna. Tymczasem w swiecie, w ktorym iyjemy, 
dominuj,! procesy slabo uporz'!dkowane, niestabilne, trudno przewidywal
ne, zbyt zlozone, by moina je bylo opisac wystarczaj,!co dokladnie. 

Uczeni i ftIozofowie przekonani 0 prostocie i poznawalnosci swiata 
dobrze znali takie zjawiska, ktorych przeciez nie moma zaliczyc do 
prostych. W tym zasadniczo harmonijnym swiecie trzeba by/o znaleic 
miejsce dla tego , co z/ozon·e, nieregul am e, nieprzewidywalne i trudne do 
zrozumienia. Zjawisk takich nie mom a by/o, uznac za r6wnorzydne 
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podstawowym, poznawalnym procesom przyrody, bo wted y okazaloby si~, 
ze przyroda nie jest w calosci prosta. Aby uporac si~ z t~ powszechn~ 
i powam~ trudnosci~ naukowego obrazu swiata, wprowadzono rMne 
poziomy poznania. Poziom podstawowy to prawa odnoszqce si~ do 
fundamentalnych skladnikow materii, na przyklad do atomow, ich wlasnosci 
i najprostszych procesow, zachodzqcych z ich udzialem. Na poziomie tym 
mamy do czynienia z istotnymi, podstawowymi cechami swiata. Oczywiscie 
prawa podstawowe nie odnoszq si~ tylko do atomow. Ich dzialanie widac 
rowniei w pewnych wyjqtkowo regularnych ukladach makroskopowych, 
takich jak uklad planetarny, czy tei zderzenie kul bilardowych . 

lnny byl, przy tym podejsciu, charakter wiedzy 0 procesach zloionych, 
ktorych przebiegu nie mozna bylo przewidziec na bazie podstawowych 
rownan dynamicznych. Rownania te posiadaly jedn~, bardzo niewygodnq 
cech~, mianowicie, pomimo ich formaln ej prostoty, w wi~kszosci przypad
kow nie moma bylo ich rozwiqzac . Nawet tak proste uklady, jak ruch 
trzech cial dzialaj~cych na siebie silq Li~ienia, nie posiadaly dokladnych 
rozwiqzan odpowiadaj~cych im rownan. Tak wi~c dla wi~kszosci realnych 
sytuacji metody fizyki opartej na rownaniach ruchu zawodzily. Trzeba 
bylo stosowac opis przybliiony, nie prowadzqcy do jednoznacznych 
przewidywan. Lecz mimo to wierzono, ie rozwiqzania takie w zasadzie 
istniej~, a ich brak spowodowany jest jedynie trudnoSciami rach unkowymi. 
Dochodzimy tutaj do centralnego zalozenia kJasycznej nauki. Wierzyla 
ona, ie swiat jest zasadniczo poznawalny, prosty i zdeterminowany, 
a klopoty z jego zadowalaj'lcym poznaniem wynikajq z wysokiego stopnia 
zloionosci wi~kszosci zjawisk. 

Ten podzial wiedzy na wiedz~ 0 zasadach i prawach podstawowych 
oraz na wiedz~ praktyczn'l, 0 wiele gorsz'! poznawczo od tej pierwszej, 
widac wyraznie w mechanice statystycznej . Ziozone uklady typu porcji 
gazu i cieczy opisywano metod ami statystycznymi, lecz nadal wierzono, :ie 
"PJawdziwa", kompletna wiedza 0 nich ma charakter deterministyczny 
i jednoznacznie przewidywalaby ich dynamik~, gdyby byla dost~pna 
naukowcom. Opisy statystyczne, przybliione, niejednoznaczne, byly trak
towane jako pomocnicze srodki, konieczne z powodu praktycznych, 
obserwacyjnych i rachunkowych ograniczen wiedzy ludzkiej. Dlatego nie 
bylo sprzecznosci w stosowaniu w jednej nauce praw deterministycznych 
i statystycznych, chociai formalnie prawa te majq przeciwstawne wlasnosci 
matematyczne. Tam gdzie bylo to moi:liwe, opisywano uklad deterrninis
tycznie, a opis statystyczny stosowano jako zlo konieczne, m<tjqc nadziej~, 
:ie w miar~ post~pu wiedzy zakres praw statystycznych b¢zie si~ kurczyl. 

Z ftlozoficznego punktu widzenia byla to sytuacja ciekawa. Wierzono 
w harmoni~ i poznawalnosc swiata, chociai tylko drobna cz~sc za
chodz'lcych w nim procesow dawala si~ opisac w miar~ dokladnie. Wiele 
rod zajow zjawisk zachodzi w tak nieregularny i burzl iwy sposob, :ie 
stracono nadziej~, ii kiedykolwiek dokladnie opisze si~ ich przebieg. Takie 
procesy nazywano chaotycznymi. Chaos to przeciwienstwo porzqdku, to 
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brak jakiejkolwiek porz~dkuj~cej regularnosci i niemoznose przewidywa
nia. Dla ukladow chaotycznych trzeba bylo stosowae opis staty~tyczny, bez 
szansy dokladnego zrozumienia, co si~ w nim dzieje. Istnialo w przeszlosci 
wiele filozofti, ktore w chaosie widzialy istotny, a nawet podstawowy 
skladnik bytu. Staroiytni Grecy wierzyli , ze uporz~dkowany swiat wylonil 
si~ z chaosu. Porz~dek i chaos byly dla nich rownorz¢nymi, wspolist
niej~cymi wlasnosciami bytu. lednak swiat, w ktorym chaos nie jest czyms 
powierzchownym i przypadkowym, nie jest do konca poznawalny. Po
rz~dek wspolistniej~cy z chaosem jest zawsze nietrwaly i zmienny, daleko 
mu do jednoznacznosci i prostoty swiata poznawanego przez nauk~, 
w ktorym wszystko przebiega w jednoznaczny i regulamy sposob. Dlatego 
na przdomie stuleci, uczeni opisuj,!c metod ami statystycznymi zjawiska 
nieregularne, traktowali ten opis jako wiedz~ powierzchown~ i wierzyli , ze 
swiat na poziomie podstawowych wlasnosci jest prosty i poznawalny. 

Dzi~ki teorii chaosu wiemy obecnie, ze byl to pog1~d zbyt uproszczony. 
Teoria ta pokazala, jak powi4zane S4 ze sob~ oba poj~ia : porz~dku 
i chaosu. Pozwolila zrozumie6, na czym polega ich wzajemne uzalei:nienie od 
siebie. Innymi slowy, wiemy coraz wi~j, jak z porz~dku moze wylaniae si~ 
nieporz4dek i j ak z chaosu powstaje porzqdek. Zajmiemy si~ teraz tymi 
zagadnieniami. Wyrazaj4 one to, co jest w tej teorll najistotniejsze dla 
ogoJnego pogl4du na swiat. Swiat okaza/ si~ bardziej skomplikowany, niz 
sqdzili racjonaliSci roinych epok, i nie wystarczy juz, za Kartelj uszem, 
uwa:.i:ae, ze prawdziwe jest to, co proste i oczywiste. Poj~cie prostoty okazalo 
si~ z jednej strony ograniczone, a z drugiej - szersze niz dotychczas. 

Na pierwsze pytanie, jak w ukladzie zdeterminowanym i jednoznacznie 
uporz~dkowanym moze pojawiae si~ zachowanie chaotyczne, odpowiada 
teoria ergodyczna. Wyrosla ona z praktycznego problemu mechaniki 
statystycznej. Jej tworcy zacz~li zastanawiac si ~ nad tym , Idedy uprawniony 
jest statystyczny opis zlozonych ukladow dynamicznych, ktore przeciez ze 
swej natury s~ zdetermin owane i dzialaj4 jednoznacznie. Sarna zlozonose 
nie wystarczy. Latwo podae przyklady ukladow, takich jak krysztaly, 
ktore, posiadaj4c wielk'l liczb~ skladnikow, zachowuj'l si ~ w uporz,!d
kowany sposob. Musz~ bye zatem spelnione jeszcze iune warunki . Boltz
mann szybko doszedl do wniosku, ze porcja gazu dziala jako calose 
w sposob statystyczny, jezeli ruch cZ'lsteczek jest w odpowied nim stopniu 
nieuporz~d kowany. Nieuporz~dkowanie to nie sprzeciwia si~ determiniz
mowi, wynika bowiem z cz~stych zderzen tych cz~steczek z s'lsiadkami. 
Uklady talde nazwal Boltzmann ergodycznymi i przyj,!1 jako hipotez~ 
empiryczn~, ze te systemy, do ktorych opisu stosuje si ~ skutecznie 
mechanik~ statystyczn'l, s~ ergodyczne. Potraktowanie ergodycznoSci jako 
empirycznej wlasnosci ukladow fizycznych nie wystarczalo wszystldm, 
dlatego matem atycy zacz~li zastanawiae si ~ nad jej defmicj'l, wlasnosciami 
i nad dowodami , jakie kJasy uk/adow dynamicznych S'l ergodyczne. 

Badania te doprowadzi/y do wspania/ego rozwoju teorli ergodycznej , 
kt6ra obecnie jest ciekawym i stale rozwijaj'lcym. si~ dzia/em matematyki . 
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lej tworcy, przede wszystkim Poincare i Liapunow, szybko zrozumieli, na 
czym polega istota ergodycznosci czyli pozom ie nieuporzlldkowanego 
zachowania uklad u zdeterminowanego. lest nill niestabiln ose ruchu sklad
nikow tego ukladu . Mechanika klasyczna przyzwyczaila fi zykow do 
obrazu ruchu typowego dla ukladow stabilnych. Wlasnose t~ posiada, na 
przyklad , uklad planetamy Gdli nie rozwazae go w zbyt d!ugiej skali 
czasowej). Polega ona na tym, ze drobne lokalne zmiany toru planet 
prowadzll w konsekwencji do drobnych zmian ich orbit w przyszlosci. 
Mom a obrazowo powiedziee, ze drobne przyczyny prowadz~ do nieznacz
nych skutkow. Trudno sobie wyobrazie losy U klad u Slonecznego, gdyby 
tak nie bylo. Wtedy jakis niewielki meteoryt moglby gwaltownie zrnienie 
orbit~ Ziemi, lub mogliby dokonae tego ludzie, wysylajllc w przestrzen 
rakiet~ . Na szcz~scie ruch cial niebieskich, pojazdow, zwierzllt, pociskow 
itp. jest stabi lny. Nie b~dzie wiele p rzesady w powiedzeniu, ze odkrywana 
cd najdawniejszych czasow harmonia swiata oparta jest na obserwacji 
ruchu ukladow stabilnych. Ukladow takich obserwujemy rzeczywiscie 
wiele, a billd klasycznej mechani ki i opartej na niej fil ozofli polegal na 
przekonaniu, ze w zasadzie wszystki e najwamiejsze uklady fizyczne Sll 
stabilne. Niestabilnose wydawala si~ zjawiskiem dotyczllcym tylko ukla
dow zlozonych i peryferyjnym dla pcdstawowego obrazu materii. 

Pr~ko okazalo siy, ze jest wprost przeciwnie. W 1892 roku Poincare 
og!osi! prac~, napisanll na konku rs Akademii Francuskiej , w ktorej 
udowodni!, ze w odpowiednio zdefini owanej przestrzeni wszystkich zdeter
minowanych uk!adow mechanicznych stabilnose jest w!asnoscill wyst~pujll
Cll niezwykle rzadko. W zasadzie prawie wszystkie uk!ady fizyczne 
powinny bye niestabilne. T o, co wydawa!o siy typowll i wam'l ceehll 
materii - prosto ta i przewidywalnose rueh u mechanicznego - jest Vi istocie 
ezyms nies!ychanie rzad kim. Rozpatrzmy dla przyk!adu ruch kuli po stole 
bilardowym. Kula taka porusza siy po liniaeh prostyeh, jest wiyc przy
k!adem najprostszego rodzaju ruchu. lednak dochodzllC do bandy, odbija 
siy cd niej pod k4tem rownym klltowi padania. Te gwa!towne zmiany 
kierunku ruehu powodujll, ze w dlugim okresie czasu tor kuli w sposob 
pozornie chaotyczny zape!ni ca!ll powierzchniy sto!u. My wiemy, ze rueh 
kuli jest prosty i zdetenninowany, jednak dla kogos, kto z oddali 
i niedok!adnie sledzi jej zachowanie, ruch ten b~dzie wygllldal chaotycznie. 
Waznll konsekwencjll niestabilnosei jest to, ie tory d woch ukladow, 
poczlltkowo bardzo bliskie sobie, w krotkim okrcsie czasu b~ll siy cd 
siebie zasadniczo r6Znie. 

Widae to dobrze w przyk!adzie z kularni bilardowyrni . leieli wypuscimy 
dwie kule W kierunkach nieznacznie romillcych siy od siebie, to po kaWym 
odbiciu romica ta powiykszy siy dwukrotnie, a po kilkunastu odbiciach 
bydzie tak d uza, i:e ktos obserwujllcy te kule cd tego momentu nie domysli 
siy, i:e kiedys, i to niedawno, ich tory prawie nie romi!y si y cd siebie. 

T o gwa!towne powi~kszanie siy roinie pomiydzy torami ukladow 
niestabilnych rna ogromne zn aczenie praktyczne. Nigdy nie obserwujemy, 



S6 MICHAL T EMPCZYK 

ani nie puszczamy w ruch cial z absolutn<t dokladnosci<t. Zawsze istniej<t 
bl¢y wynikaj<tce z ograniczonej dokladnosci pomiarow i kontroli otocze
nia. Dla ukladow stabilnych bl¢y te nie powiltkszaj<t silt w miilrlt up!ywu 
czasu i pozostaj <t nieznaczne. T ak jest w astronomii, st<td jej imponuj<tca 
dokiadnose. Dla ukladow niestabilnych roZnice w zachowaniu narastaj<t 
lawinowo. Wydaje nam silt, ze skonstruowalismy jednakowe uklady 
i wprawilismy je w ruch w jednakowych warunkach, a ich dzialanie jest 
wyraZnie odmien ne. Ogranicza to zasadniczo nasze mozliwosci przewidy
wania i kontroli zjawisk. Dobrze manym i wamym przykladem takiej 
sytuacji Set zjawiska atmosferycme, dlatego prognozy pogody mog<t zawiesc 
pozornie bez przyczyny. Ktos, kto nie zna teorn uk!adow dynarnicznych, 
moze iatwo dojsc do wniosku, ze dana kJasa ukladow jest chaotycma i nie 
podlega zadnej detenninacji, chociaz naprawdlt deterrninacja ta istnieje, 
wymaga jednak dokiadniejszych obserwacji i pot'rmiejszych obliczen. 

Wiemy wiltc obecnie, ze determinizm i regularnosc nie musz<t bye proste 
i latwe do uchwycenia. Wi~kszose materialnych ukladow dynamicznych 
zachowuje si~ w sposob kaprysny i pozornie nieregularny nie z powodu 
braku determinizmu, lecz z powod u swego bogactwa i ogromu moZliwosci 
dzialania. Podziwiaj<tc, za Kantem, gwiazdziste niebo nad glowami, 
musimy pami~tae, ze jest one wyj<ttkowo statycmym i regulamym 
ukladem, dlatego nie moze stae si~ dla uczonych wzorcem porz<td ku, 
ograniczaj<tcym ich obraz swiata. 

Zajmijmy si~ teraz drugim waznym wynikiem teoni chaosu, czyli 
procesami powstawania porz<tdku w chaosie. Jest to w pewnym sensie 
zjawisko odwrotne do poprzedniego. Uczeni od dawna mali rownania 
opisuj<tce ruch ukladow 0 bardzo nieregulamym dzialaniu, lecz nie 
posiadali moZliwoSci dokladnego rozwi<tzania takich rownan, Set to bo
wiem nieliniowe rownania romiczkowe. Drog<t stosowania przyblizonych 
metod udawalo si~ uzyskae pewne niedokladne modele matematyczne 
zjawisk zachodz<tcych gwaltownie i globalnie, takich jak turbulencja, fale 
uderzeniowe, wybuchy i wiele innych . W ostatnich Iatach dokonal si~ w tej 
dziedzinie gwaltowny skok jakosciowy. Po pierwsze, udalo si~ maleic 
dokladne rozwi<tzania rownan nieliniowych, 0 ktorych s<tdzono, ze nie 
istniej<t. Rozwi<tzania ' takie nazwano solitonami. Po drugie, stosuj<tc 
komputery uzyskano 'dosyc dokladne rozwi<tzania przyblizone. Rozwi<tza
nia te ukazaly uczonym nieoczekiwane cechy takich rownan. Rownanie 
nie1iniowe rna zwykJe rozwi<tzania bardzo nieregularne i trudne do 
zapami~tania. Set to typowe przyklady zachowania chaotycmego, w kto
rym nie moma zaobserwowaC zadnych regularnosci, niezalemie od tego, 
jak dokladnie badamy takie rozwi4Zania. W pewnych sytuacjach wazne 
jest jednak zrozumienie, jak rozwi<tzania te zachowuj<t si~ w dlugi m okresie 
czasu. Naukowcy zacz~li zatem badac graniczne rozwi<tzania nieliniowych 
rownan romiczkowych, gdy parametr czasu zmierza do nieskonczonoki. 
Dla pewnych gwaitownie przebiegaj4Cych zjawisk juz czas ki lku sekund lub 
min ut moze byc potraktowany jako bliski ni esk<;> nczonosci, jest to wi~c 
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obraz maj~cy empiryczne podstawy. Ku ich zdumieniu odkryli, ze w pew
nych przypadkach, po bardzo dlugim okresie ruchu bardzo nieregularnego, 
ruch ukladu wyramie si~ porz~dkuje. Wprawdzie iokainie, czyli dla 
obserwacji w malej skaIi , jest on tak sarno chaotyczny jak dawniej, lecz 
prawie wszystkie rozwi~zania zaczynaj~ skupiac si~ w okrdlonym wyr6Z
nion ym obszarze przestrzeni parametrow opisuj,!cych ruch, tworz'!c nie
spodziewanie regulam y obszar. Wygl~da tak, jakby obszar ten przyci,!gal 
w swoj~ stron~ rozwi~zania danego rownania, dlatego nazwano go 
atraktorem. Pierwszym poznanym rownaniem 0 tej wlasnosci rozwi~zan 
bylo rownanie Lorentza z 1963 roku opisuj~ce zjawiska atmosferyczne. 
Rownanie to stalo si~ dzi~ki temu bardzo znane. Obecnie znanych jest 
wiele rownan posiadaj~cych atraktory. 

Sprawa z atraktorarni nie jest prosta. Po pierwsze, moma je zauwaiyc 
jedynie dzi~ki przyblizonym rozwi~zaniom komputerowym i nigdy nie 
wiad omo z gory, czy atraktor istnieje dla badanego rownania . Poza tym, 
jez~li rownanie posiada pewne liczbowe parametry, to dla pewnych 
wartosci tych parametrow atraktor moze istniee, a dla innych nie. Moma 
powiedziee, ze is tnienie atraktora jest "empiryczn~" wlasnosci,! rownania, 
odkrywan~ za pomoq komputerow. Odkrycie atraktorow istotnie zmieni
10 poglqdy na istot~ regularnoSci ruchu. Ruch obserwowany Iokalnie moze 
bye calkowicie chaotyczny i nieprzewidywalny, a w wielkiej skali czasu 
moze w nim pojawiac si~ zauwazalny i dominuj,!cy porz,!dek. Tak wi~c 
widzimy, Ze teoria chaosu uczy nas skromnosci w ocenie naszych moZliwosci 
pomania harmonii swiata. MoiliwoSci te S,! ograniczone z dwoch stron. To, 
co lokalnie wydaje si ~ calkowicie uporz~dkowane i proste, moze z oddali 
robic wrazenie chaotycznego. Z tego powodu nie wolno wyci,!gae zbyt 
pochopnych wnioskow na temat nieporz,!dku, ktory wedle naszych obser
wacji , panuje w danych zjawiskach. BIizsze przyjrzenie si~ tym zjawiskom 
moze ujawnic delikatny i niestabilny porzqdek. Rowniei: to, co z bliska 
robi wrazenie calkowicie chaotycznego, moze w wie\kiej skali bye porz,!d
kiem . Naleiy wi~c widziee zarowno granice porz'!dku jak i nieporzqdku . 
Matematycma teoria chaosu podaje wiele dokladnych wlasnoki takich 
sytuacji , na przyklad zwi,!zek mi~dzy stopniem niestabilnoki ruchu, 
a ograniczeniem trafnosci przewidywan jego przyszloki. Przewidywania 
takie mog,! okazae si~ trudne i malo trafne nawet dla prostych ukladow, 
ktorych zasada dzialania jest dokladnie mana. Waznym i zupelnie nowym 
wynikiem, uzyskanym przez Poincare'ego sto lat temu, bylo wykazanie, Ze 
ruch malego ciala poruszaj'!cego si~ w polu grawitacyjnym dwu duzych cial 
jest niewyob razalnie skomplikowany. Poincare nie wiedzial, co z tym 
fak tem zrobie, a dopiero niedawno uczeni zrozumieli, ze jest to sytuacja 
typowa. Tak wi~ nawet poziom najprostszych skladnikow materii i pro
stych ukladow z nich zbudowanych nie jest wolny od chaosu i nie
przewidywalnosci . 

Na zakonczenie powroemy do ftlozoficmego problemu harmonii 
swiata. To, czego uczy nas wsp6lczesna matematyka i przyrodoznawstwo, 
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moma wyrazic stwierdzeniem, ze swiat niew'!tpliwie posiada bardzo 
gl,.:bok,! hannoni,.:, lecz wykrycie tej hannonii okazuje si,.: spraw,! 0 wiele 
trudniejsz,!, niz s,!dzono. Nie wystarcz'! proste ogolne zasady porz,!dk uj,!ce 
caly byt. Mozemy si,.: spodziewac, ze nigdy nie dojdziemy do konca tej 
drogi, ze zawsze swiat b,.:dzie nas zaskakiwal. Porz,!d ek i chaos sit 
nierozdzielnie splecione ze sob,!, nie moma, tak jak wierzono do niedawna, 
oddzielic ad siebie tych obszarow zjawisk, ktore sit zrozumiale i uporz,!d
kowane i tych procesow, ktore ze wzglydu na swoj ,! zlozonosc Sit 
chaotyczne i nieprzewidywalne. W warstwie ukladow prostych znajduj ,! siy 
zarowno uklady dzialaj,!ce w sposob prosty i zrozumialy, jak i uklady, 
ktorych dynamika jest nieregulama i chaotyczna. Z drugiej strony, gdy 
mamy do czynienia ze zj awiskami skomplikowan ymi, nieliniowymi i nie
przewidywalnymi, to nie jesteSmy wcale w sytuacji beznadziejnej, bowiem 
mog'! w nich powstawac calosciowe porz,!dkuj,!ce struktury, wylaniaj,!ce 
si,.: z nieporz,!d ku dzi,.:ki istnieniu atraktorow. Nauka wspolczesna zna 
wiele rodzajow takich struktur, ktore sit traktowane j ako przejawy d,!zenia 
materii do samoorganizacji. Wiele si,.: 0 nich pisze w filozo fii nauki. Teoria 
chaosu otwiera przed nauk,! nowe perspektywy poznawcze, daj,!c nadziejy 
na opisanie i zrozumienie tego, co na pierwszy rzut oka robi wrazenie 
calkowicie pozbawionego porz'!dku i niezrozumialego. Wiel u uczo nych 
mowi 0 poj,.:ciowej rewolucji, dokonuj,!cej si,.: na naszych oczach i 0 wyla
nianiu si,.: nowego paradygmatu nauk empirycznych. 

Ten nowy naukowy obraz swiata rna ogromne znaczenie dla filozofii, 
dotyczy bowiem pod stawowych wlasnosci bytu, jego uporz,!dkowania 
i poznawalnosci. Poznawalnosc ta nie jest taka prosta, jak pojmowano j,! 
w przeszlosci, wymaga ona wielkiego wysilku, nieustannych badan teorety
cznych i empirycznych i raczej nie daje nadziei na calkowite uchwycenie 
podstawowej struktury bytu. M nie osobiscie wydaje si ,.: to j ednak bardziej 
poci,!gaj,!ce niz ideal leniwych racjonalistow, ktorzy chcieli, siedz,!c w fo te
lu i sluchaj,!c muzyki, dosi ,.:gn,!c umyslem istoty bytu. Jezeli nawet 
uWaZamy, ze czlowiek jest miar '! wszechrzeczy, to nie musi z tego wynikac 
ograniczanie struktury swiata do naszych moZliwosci poznawczych, skoro 
nawet zbudowane przez nas komp utery odkrywaj,! rzeczy (n·p. atraktory), 
do ktorych bez nich nigdy bysmy nie doszli. 

Michal Tempczyk 

MICHAL TEMPCZYK, absolwent fizyki i filozofti UW, profesor w Instytucie 
Filozofii PAN. Wydal m.in.: Strukturalizm w jizyce wsp61czesnej (1978), Struktural
na jednosc swiata (1981), Fizyka a swiat realny (1986). 
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PRA W A PRZYRODY 

I PRA W A FIZYKI 


Kiedy rozwazamy prawa przyrody, zwykle przychodz::j, nam na mysl 
prawa fizyki : prawo grawitacji Newtona, teorie pol z cechowaniem ze 
spontanicznym lamaniem symetrii, a nawet (gdy jestdmy nieco preten
sjonalni i mamy spekulatywne sklonnosci) jakas Wielka Jednolita Teoria 
Wszystkiego. 1 Oczywiscie, patrz::j,c historycznie, p rawa fizyki byly zmienia
ne i poprawiane, na przyklad teoria Newtona ust ,wila miejsca teorii 
Einsteina. Podzielam pogl::j,d krytycznego realizmu, wedlug ktorego proces 
korygowania teorii moma interpretowac w kategoriach zblizenia do 
prawdy jako coraz dokladniejsze ujl(:cie rzeczywistosci. Bronilem juz tego 
stanowiska gdzie indziej , mianowicie w pracy, w ktorej wyjasnialem 
najnowsz::j, histori~ fizyki cz'tstek elementamych. 2 

Utozsamienie praw przyrody z prawami fizyki rownowazne jest przyj~
ciu jakiejs wersji redukcjonizmu. Nie jestem przeciwny redukcjonizmowi 
k 0 n sty t u t y w n emu, poniewaz uwazam, ze jesli zostanl(: rozlozony na 
cz~sci , to pozostanie po mnie jedynie zbior kwarkow, gluonow i elektro
now. Przyj muj~, ze ludzie S,! jednostkami psychosoma tycznymi i nie 
p rzypuszczam, aby jakis oddzielny czynnik duchowy (dusza albo en
telechia) byl cz~sci't stru ktury czlowieka. Moje podejscie do zagadnienia 
psychofizycznego polega na poszukiwaniu jakiegos dwu-aspektowego 
monizmu (dual aspect monism). Podobnie jak wielu innych3 jestem 
przeciwny red ukcjonizmowi k 0 n c e p t ;J a In emu, ktory twierdzilby 
(przykladowo), ze biologia i antropologia s'" jedynie jakimis bardziej 
skomplikowanymi konsekwencjami fizyki . JeSli uznac prawo caloSci do 

I Patrz P. Davies, Super/orce, Heinemann, 1984. 
1 J.e. Polkinghorne, Rochester Roundabout, Longman, 1989, roulz. 21. 
J I.G. Barbour, Religion in an Age 0/ Science, Harper and Row, 1990, roulz. 6; A.R. 

Peacocke, Crea tion and the World 0/ Science, Oltford UP, 1979, roulz. 4; Cod and the New 
Biology, Dent, 1986, roulz. 1 i 2; J.C. Polkinghoroe, One World, SPCK, 1986, roulz . 6. 
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bycia czyms wie::cej niz sum'! swych cze::sci i zalozye rownieZ jakis relatywny 
porz,!dek w swiecie, to pojawia si~ niejawna sugestia, ze obok praw 
konstytutywnych istniej,! rowniez prawa holistyczne, tak Ze bogactwo 
struktury rzeczywistosci jest wynikiem dzialania obu rodzajow praw. 
Powstaje wowczas problem, co naleZy s,!dzie 0 wzajemnych oddzialywa· 
niach tych praw. 

Zazwyczaj stosujemy strategie:: odwoluj,!C'! sie:: do kategorii ws t e:: p u· 
hcej emergencji (upward emergence). Mowimy, ze wzrost stopnia 
zlozonosci prowadzi do powstania jakiegos srodowiska oddzialywan 
(environment of relationships), w ktorym dochodzi do zaistnienia czegos 
nowego. Jest to strategia wiarygodna, ale niejasna. Trudno bowiem 
zrozumiee, jak zlozonosc moze prowadzie do powstania czegos istotnie 
nowego, a nie do powielenia rzeczy nalez'!cych do tego samego poziomu 
moZliwosci. Oczywiscie, bez kilku atomow nie rnielibysmy pojycia sil 
mi~dzyatomowych. Gdyby jednak sily te daly sie:: wyliczye z rownania 
Schroedingera zastosowanego do sil elektromagnetycznych, wowczas uwa· 
zalibysmy je jedynie za jak,!s dodatkow'! komplikacj~, a nie za cos istotnie 
nowego. Wierze::, ze wielose prowadzi do odmiennoSci, ale jestem przekona· 
ny, ze nie dzieje sie:: tak dlatego , iz czas obliczeniowy konieczny do 
wyliczenia przewidywan rosnie eksponencjalnie wraz ze wzrostem liczby 
stopni swobody. Wydaje sie::, ze w emergencjach naprawde:: interesuj'!cych 
i zagadkowych mamy do czynienia z jakosciow,! zmian,! - mysl~ tu 
o powstaniu Zycia i swiadomosci. Nawet w ramach samej fizyki mamy do 
czynienia z nierozwi ,!zanym problem em dotycz'!cym tego, jak nieodwracal· 
nose termodynamiczna wylonila si~ z lez,!cej u jej podstaw odwracalnej 
dynamiki. Podobnie pytamy 0 to , w jaki sposob rzetelny, klasyczny aparat 
pomiarowy "wylania" sie:: z kaprysnych kwantowych skladnikow. 

Co wiycej, w podejsciu zakladaj'lcym emergentyzm wste::puj,!cy zawiera 
si~ jakis szcz'!tkowy redukcjonizm, poniewaz kierunek argumentu "z dol u 
do gory" implikuje, ze za fundamentalne be::d,! uwazane prawa fizyki , 
ktorym przypisze sie:: podstawow'! role::. W idei emergencji musi jednak na 
pewno zawierae sie:: to, ze opis calOSci w kategoriach cze::sci nie jest peiny, 
oraz ze na zachowanie tych cze::sci rna wplyw calosciowy kontekst. Dlatego 
chcialbym zbadae moZliwosci jakiegos bardziej wyrownanego podejScia, 
w ktorym rozwaia sie:: rowniez moZliwose emergencji zste::puj,!cej, 
zgodnie z ktor,! prawa fizyki s,!jedynie asymptotycznym przyblizeniem 
jakiejs bardziej rnistemej (i bardziej elastycznej) calosci. Napisalem kiedys: 

Mozliwe, ze emergencja jesl naprawd,< procesem dwukierunkowym; moi.Jiwe 
rowniez, ze czyms koncepluaJnie poprawnym i warloSciowym bylaby proba 
przejscia po schodach zlozonosci w obie strony: nie tylko z dolu do gory, ale 
rowniez z gory na dOl. Taka propozycja to cos wi,<cej niz przyznanie 
poziomom autonomii; sugeruje ona bov.lem jakis stopien wzajemnoSci 
w rozurnieniu poziomow.4 

• J.e. Polkiogboroe, Reason and Reality, SPCK, 1991, s. 3.5 . 



PRAWA PRZYRODY I PRAW, 

S,!dzro:, ie takie przedsiro:wziro:cie powinno bye regulowane przez pewne 
og61ne zasad y: 

I. S P 6j nos e. Powinno siro: wyjasnie, jaki zwi'!zek zachodzi pomi~zy 
prawami fizyki (takimi, jakie znamy) a domniemanym bardziej og6lnym 
pogl'!dem. Musimy w zaskakuj,!cym, racjonalnym piro:knie praw fizyki 
dostrzec prostotro:, kt6ra jest wynikiem jakichs ekstremalnych warunk6w, 
warunk6w, w kt6rych proces przybiera szczeg61nie zrozumial,! i latw'! do 
p rzdledzenia postae. Narzuca siro: przekonanie, aby zstro:puj,!C'! emergencjro: 
prawa fizycznego wi'!zae z przybliieniem, z jakim byty traktowane S,! jako 
izolowane od caloSci otoczenia. Jak zobaczymy, przybliienie to jest 
poprawne jedynie dla szczeg61nych rodzaj6w uklad6w fizycznych. Jest to 
przybliienie, kt6re czyni siro: w fizyce cz'!stek elemen tamych, w badaniach 
typu konstytutywnego (constituent investigation). 

2. C i '! g lo s c. Przyjro:cie konstytutywnego red ukcjonizmu oraz stano
wiska ewolucjonistycznego osadza czlowieka w swiecie fi zycznym , Nasza 
wiedza 0 tym swiecie musi bye wobec tego sp6jna z faktem, i e w nim 
zamieszkujemy, Przyjmujro: bez dyskusji (choc jestem swiadom y, ze w tej 
sprawie bylo wiele spor6w), ze ludzie maj,! podstawowe doswiadczenie 
dzialania i wyboru; to doswiadczenie powinno bye uwzgJ~nione w naszym 
wyjasnieniu rzeczywistosci. Przyszlosc, kt6ra ksztaltowalaby siro: poprzez 
rozw6j przyczynowosci energetycznej i mechanicystyczny detenninizm, nie 
spelnialaby, wedlug mnie, powyzszego warunku. Nie wierzro: r6wniez, aby to 
kryterium moglo byc spelnione w swiecie, w kt6rym otwarty charakter 
przyszlosci (openness to the future) 5 jest efektem kwantowego rozchwiania 
skladnik6w swiata. Takie przekonanic pol ega chyba na pomyleniu wolnosci 
z p rzypadkowosci'!. Naszym ostatecznym celem musi byc zrozumienie, jak 
z kwarkowej "gor,!cej zupy" powstali po piytnastu miliardach lat ludzie; jak 
przyczynowosc intencjonalna moze byc zgodna z przyczynowosci,! fizyczn,!. 

3. Rea liz m. U podstaw calego przedsiro:wziro:cia lezy wlasciwe realiz
mowi przekonanie 0 tym, ze moma osi,!gn,!c autentyczn,! wiedzro: 0 rzeczy
wistosci . Wierzro:, ze sfera naszej wiedzy i sfera fakt6w S,! ze sob,! scisle 
zwi'lzane; noszro: koszulkro: z niepokoj 'lcym napisem " Epistemology models 
On tology" ("Epistemologia ksztaltuje Ontologif') , M ozemy zrozumie6, 
jak naturalne dla naukowca jest to stanowisko, jdli przypomnimy sobie 
wczesn'! historiro: mechaniki kwantowej. Kiedy H eisenberg pisal sw6j 
powszechnie znany artyk ul 0 zasadzie nieoznaczonoSci, mial na mysli 
analizro: tego, co mierzalne. Praca miala charakter epistemologiczny. 
Wkr6tce wi~kszose fizyk6w przyjro:1a interpretacjro: ontologiczn,!. Przyjro:li, ze 
zasada Heisenberga wyraza nieoznaczonosc, a nie niewiedzro:. 

, "Openness" jest lcJucrowym poj~i em tekstu Po lkin~orna. Uzywa on ta kich tenninow jak: 
"openness to the future" , ,juture openness", "e veryday openness", "openness", ma) ~c na mysli 
istnienie o twartych moiliwosci . Niestety, termin "openness" [lie daje si~ w sposob oaturaloy 
przeloi.yc oa j~z:yk polski . Slowo "otwartosc" brzmi w tym kootekscie dzjwacznie, a co 
wai:niejsze takie tlumaczenie calkowicie gubi sens omawiaoego poj~ia . Dlatego ulecydowalem 
si~ oa opisowe trumaczenie !ego le rmiou pis~c "otwarty charakter przyszlosci", "olwarly 
charakter zj awisk makroskopowych" , "o lwarty charakler Swiata" itp . (przyp. lrum .). 

http:przeloi.yc
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Nawet jdli mamy powyisze zasady w pami~ci, nasze zadanie jest wci",i: 
spekulatywne i smiale. Uwaiam, ie ostatnie osi",gni~ia tzw. dynamicznej 
teorii chaosu podaj", nam jednak pewn", sugesti~, jak si~ do tego zabrac.o 

Zajm~ si~ teraz pytaniem, jak", ogoln", lekcj~ moi emy wyci",gn",c z roz
wi",zan tej teoriP; w podobnym kierunku szly rowniei ostatnie badania 
Arthura Peacocke'a. 8 

Wedlug teoni chaosu "oswojone" uklady, jak oscylator harmoniczny 
czy pojedyncza kr~qca si~ bez kOl1ca planeta, s", zupelnie wyj",tkowe. 
A przeciei zachowanie takich wlasnie ukladow pozwolilo nam zrozumiee 
klasyczn", dynamik~ - tak przynajmniej myslelismy. Nazywam je " os
wojonymi", poniewai male niepewnosci naszej wiedzy albo niewielkie 
zaburzenia warunkow prowadz", jedynie do okrdlonych i ograniczonych 
konsekwencji w ich zachowaniu. W zasadzie wiemy, jak siy byd", za
chowywac. Jednak wiyksza czysc fizycznego swiata, nawet jdli opiszemy j", 
w kategonach pozornie solidnej klasycznej dynamiki Newtonowskiej, taka 
nie jest. Uiywaj",c znanej metafory Poppera powiadamy, ie wokol nas jest 
znacznie wiycej chmur nii zegarow. Jesli uk/ad uzyska nawet niewielki 
stopien zloienia, to moie stac si~ niezwykle czuly na warunki, co sprawia, 
ie jest w sposob istotny nieprzewidywalny. W zachowaniu takiego uklad u 
widoczna jest przypadkowosc, ale nie jest to przypadkowosc nieograniczo
na . Dlatego nazwa "teoria chaosu" nie jest zbyt szcz~sliwie wybrana. 
Naleialoby raczej powiedziec, ie widoczna jest jakas regularna przypad
kowosc w czyms, eo na pozor wygl",da na przypadkow", eksploracj~ jakiejs 
ograniczonej dziedziny moi:liwosei (jakis dziwny atraktor). 

Klasyczny chaos rna t~ dziwn", eech~, ie daje takie przypadkowe 
zachowanie, ktore wynika z rozwi",zania deterministycznych rownan. Ma 
to pozor sprzecznosei. Istotne pytanie brzmi nast~puj ",co : eo naleiy uznae 
za bardziej podstawowe - przypadkowosc czy determinizm? Sprobuj~ 
wyjasnie to inaczej . Najbardziej oczywistq eech", uk/adow typu chaotycz
nego jest ich istotna nieprzewidywalnosc. Powiadamy, ze s'" one niezwykle 
czule, co znaczy, ie nigdy nie b~dziemy wiedziec tyle, aby moc "na dluZszy 
dystans" wiarygodnie przewidziee, jak takie uklady si~ zac.howaj 't. Nie
przewidywalnosc to poj~cie epistemologiczne: dotyczy tego, eo moiemy 
poznac. W moich spekulatywnych rozwaianiach akceptuj~ stanowisko 
realizmu i dlatego chcialbym wyjsc poza epistemologiczne rozumienie 
nieprzewidywalnosci. Wedlug mnie nieprzewidywalnosc rna charakter 
ontyczny; dotyczy tego, co zachodzi w swiecie fizycznym. Chcialbym 
powiedziec, ie proees rozwoju swiata jest otwarty, ie przyszlosc nie jest 
jedynie tautologiczn", konsekwencjq tego, co bylo-j ui implicile w przeszlo
Sci. W historii Wszechswiata istnieje cos prawdziwie nowego, istnieje 
autentyczne po wstawan ie. 

• Palrz 1. Gleick, Chaos, Heinemann, 1988; I. Slewarl, Does God Play Dice?, Blackwell , 
1989. 

J.e. Poikinghorne, Scknce and Creation, SPCK, 1988, roulz.· 3 i 5; Science and Providence, 
SPCK, 1989, rowz. 2; Reason and Reality, rowz. 3. 

• A.R . Peacocke, Theology for a Scientific Age, Blackwell, 1990. 
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Wazne jest, aby jasno powiedziec, jak naleiy rozumiec poj,.:cie "otwar
tej przyszlosci" . Oczywiscie nie twierdz,.: , Ze przyszlosc jest rodzajem loterii, 
Ze postac, jak'l, przybierze, zalezy od jakichs kaprysnych wypadk6w. 
Przyszlosc urzeczywistnia si,.: zgodnie z pewnymi przyczynowymi zasadami, 
zasady te ni e S'l, jednak w pelni opisane przez prawa fi zyki, jdli przez te 
ostatnie rozumie si,.: prawa reguluj'l,ce zachowaniem typu konstytutywnego 
(const ituent behaviour). Martwa r,.:ka Demona Laplace'a9 zwolnila sw6j 
uscisk: st'l,d miejsce na inne formy przyczynowosci, inne od proces6w 
wymiany energi i, ktare proponuje fizyka. Jak zobaczymy, jest miejsce na 
dzialanie hol is tycznych zasad organizuj'l,cych (kt6re S'l, obecnie nieznane, 
ale w zasadzie mog'l, zostac odkryte przez nauk,.:), na ludzk'l, intencjonal
nose, na oddzialywanie boskiej Opatrznosci . W naj wyzszych formach 
aktywnej infonnacji moZe objawic si,.: wolnosc; ale nawet nizsze fonny 
zdolne S'l, do urzeczywistnienia jakichs wczdniej nie zrealizowanych 
moZliwoSci czegos istotnie nowego (np. iycia). St'l,d zjawisko powstawania, 
kt6re wydaje si~ oczywist'l, cech'l, zar6wno ludzkiego iycia, jak i kosmicznej 
historii. 

OSmielam si~ uczynic pewien logicznie moZliwy ruch (choc nie jest on 
logicznie Konieczny) - uznaj,.: nadrz,.:dnosc zachowania nad rawnaniami. 
Wedlug mej interpretacji deterministyczny chaos dotyczy rzeczywistego 
swiata fizycznego i wskazuje na jego subtelny i "elastyczny" charakter. 
Proces rozwoju swiata jest otwarty ku przyszlosci, gdyz zdolny jest 
uwzgJ~dni c ludzkie doswiadczenie. Zgodnie z omawianym tu pogJ ,!dem , 
determin istyczne r6wnania, od kt6rych rozpocz,.:lo si,.: matematyczne 
badanie przyrody, uwaiane S,! za ukierunkowane w s t ron,.: em erg e n cj i 
z s t,.: P uj '! c e j przybli zenia bardziej subtelnej i elastycznej rzeczywistos
ci. Takie przyblizenie bierze si,.: z upraszczaj'l,cego zalozenia, zgodnie 
z kt6rym dany uklad bada si,.: tak, jakby moma go bylo izolowac od reszty 
tego, co dzieje si~ i zdarza. (Wiemy oczywiscie, Ze niezwykla czulosc 
uklad6w chaotycznych i ich podatnosc na najmniejsze zaburzenia otocze
nia sprawiaj,!, ze w rzeczywistosci ta kie uklady nie S'l, nigdy izolowane.) 

Maglby ktos myslec, ze ten szczeg6lny w,.:zel mozna by przeci,!c 
odwoluj 'l,c si~ do mechaniki kwantowej . Przeciez w wypadku rozwazanych 
ukladaw 0 niezwyklej czulosci , ich przyszle zachowanie jest zalezne od 
szczeg616w, ktare S,! "mniejsze" niz zezwala zasada H eisenberga. ezy 
otwarty charakter przyszlosci (future openness) nie dalby si,.: lepiej uzasad
nic, gdyby takie niezwykle czule powi,!zanie zjawisk makroskopowych 
wyjasniac za pomoc,! cech niezdetenninowanego swiata kwantaw? Taka 
sugestia moze si,.: wydac atrakcyjna, ja jednak waham si,.: z kilku powod6w. 
o pierwszym juz wspomnialem: mam jakies podsk6me uczucie, ze znany 
z codzienn~go doswiadczenia otwarty charakter zjawisk makroskopowych 
(e veryday openness) nie powinien zalezec od wydarzen w mikroswiecie; nie 
nalezy bowiem mylic wolnosci z przypadkowosci'l,. Nawet jesli nie mam 

• W orygi nale : "wplacean Calculator". Tlumacz;; zgodnie z ogolnie przyj~lJ! lemiinologi~ 
filozoficzn~: "Demon Laplace'a" (przyp. t1um .). 
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racji w tej sprawie, to s4 inne powody, aby zachowae ostromose. Pierwszy 
z nich dotyczy nierozstrzygnit;:tego pytania 0 interpretacjt;: mechaniki 
kwantowejlO, a w szczegolnosci zagadnienia pomiaru. Zlozonosc tego 
zagadnienia bierze sit;: z niepewnosci, jak nalezy traktowae oddzialywanie 
pomiydzy tym co makroskopowe, a tym co mikroskopowe. Na inny powod 
wskazuj,! trudnosci otrzymania z rownania Schroedingera zachowania 
typu chaotycznego. 1I Mogt;: tylko s4dzie, ze musi przynajrnniej istniee jakis 
kwantowy odpowiednik klasycznego chaosu, nawet jesli przyjmuje nieco 
inn4 fonn~ (rozmyte fraktale?). Naleza/oby jednak koniecznie znae roz
strzygnit;:cie tej kwestii, zanim moma sit;: bydzie zapuscie w poszukiwania 
kwantowych podstaw otwartego charakteru zjawisk makroskopowych 
(quantum basis for openness). 

Do tej pory dowodzi/em, ze teo ria chaosu daje nam moi:liwosc 
wybrania metafizycznie atrakcyjnej koncepcji otwartych moi:liwosci (open
ness), zgodnie z ktor4 siee przyczynowa od spodu okreSla pow/okt;: 
moi:liwoSci (nie jest prawd4, ze w s z y s t k 0 moze sit;: zdarzye, choe moze 
sit;: zdarzye wiele), wewn4trz ktorej istnieje pole manewru. Sposob prze
prowadzenia takiego manewru bydzie zalezal od innych aktywnych w da
nej sytuacji zasad organizuj4cych, kt6re S4 rozumiane holistycznie. Uk/ad 
typu chaotycznego (chaotic system) stoi przed przysz/osci4, ktorej moi:liwos
ci S4 podobne do moi:liwosci ruchow w labiryncie - porusza sit;: wsr6d nich 
prowadzony przez niezauwazalne efekty nieskOI1czenie malych zaburzen, 
ktore kieruj,! go w tt;: lub inn4 stront;:. Wed/ug przyjt;:tej tu ekstrapolacji, 
zgodnie z ktor,! teoria chaosu jest przyblizeniem jakiejs bardziej elastycznej 
rzeczywistosci , zaburzenia 0 zaniedbywalnie ma/ej energii wejSciowej staj,! 
sit;: nieenergetycznyrni elementami wejsciowej infonnacji ("w tt;: stront;:", "w 
tamt4 stront;:") czynnymi w wyborze jednej z mnoz4cych sit;: moi:liwosci . 
Sposob, w jaki uk/ad przechodzi przez pow/okt;: moi:liwosci, b~dzie zalezny 
od przyczynowosci zstt;:puj4cej za posrednictwem takiej wejs
ciowej infonnacji, kt6rej dzialaniu przyczynowose pozostawia konieczne 
pole manewru. Przyczynowose zstypuj4ca poprzez infonnacjt;: wejsciow,! 
moze dzia/ac w r6i:ny sposob. Mog/yby istniee holistyczne zasady or
ganizuj4ce, w/asciwe przyrodzie i wywo/uj4ce wzrost zloi onosci, kt6re 
wyjasnialyby istnienie "optymistycznej strza/ki czasu"J2 widocznej w ewo
lucji kosmosu. JeSli takie zasady dzia/aj4 w powtarzalnych warun kach , to 
nie rna powodu, dla ktorego nie moglyby bye naukowo badane, nawetjeSli 
ich obecnie nie znamy. Takie odkrycie odpowiada/oby uznaniu nowej klasy 
holistycznych praw przyrody. 

Moi:liwe jest rowniei, ie dyskutowane tu pomys/y mog/yby okazae si y 
choe trochy pomocne w rozwi ,!zaniu kl asycznego problemu dotycz,!cego 
zwi4zku rniydzy umys/em a mozgiem. M owi,!c to pamit;:tam 0 ostrzezeniu 
wypowiedzianym przez Thomasa Nagla, ze ci , ktorzy ryzykuj,! m6wienie 

10 Palrz J.e. Polkinghorne, The Quantwn World, Longmann, 1984, rozdz. 6. 
II Palrz arlylrul J. Ford, w: P. Davies (ed.), The New Physics, Cambridge UP, 1989. 
12 P. Davies, The Cosmic Blueprint, Heinemann, 1987. 

http:chaotycznego.1I
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o takich sprawach, pozwaJajq sobie na " presokratyczne wymachiwanie 
r~kami"IJ. Trzeba jednak zrobie wszystko, co mozemy, a jdli chodzi 
o wymachiwanie r~kami , to teraz mamy chociaz jakis obiecujqcy kierunek 
- tak przynajmniej sqdz~. 

Sugerowalem juz wczeSniej, ze moglibysmy rozwaiye jakqs kom
plementarnq metafizyky umyslu i materii l 4, ktarq ftlozofowie nazwaliby 
dwu-aspektowym monizmem - istnieje jedno tworzywo, ktare przejawia 
si~ W zjawiskach nazywanych materialnym i i zjawiskach nazywanych 
p s y c hi c z n y m i. Celem badan byloby traktowanie takich biegunowych 
skrajnosci w podobny spos6b, jak w mechanice kwantowej traktuje si~ 
wielkosci komplementame - jako dwa "wymiary" tej samej rzeczywistoSci . 
Uczestniczymy w obydwu - zarawno w swiecie fizycznym jak i w noetycznym. 

Przymiotnik " komplementamy" wskazuje na m any aspekt mechaniki 
kwantowej, na kt6ry szczeg6lnie zwracal uwagy N iels Bohr. Jdli od
wolanie si~ do komplementamosci nie rna bye jedynie sloganem, to trzeba 
wyjasnie, jaki zwiqzek zachodzi miydzy komplementamymi biegunami. 
Sugerujqc, jaki maglby to bye zwiqzek, posluz~ si y wskaz6wkami po
chodzqcymi z mechaniki kwantowej . Jednym ze slawnych dualizmaw 
kwantowych jest dualizm falowo--czqsteczkowy. Jego zagadk~ wyjasnia 
ywantowa teoria pola. Stan falowD-podobny to stan z ni e okrd l onq 
liczbq czqstek. MoZliwose taka jest niedopuszczalna w fizyce Iclasycznej; 
fizyka kwantowa zezwala na ni q, poniewaz pozwala mieszae takie stany 
(tzn . tworzye ich superpozycje), kt6re klasycznie nie nadajq siy do 
mieszania. Wydaje si y, ze klucz do komplementamosci lezy zawsze 
w jakims wymiarze nieokreSlonosci. Sugeruje to, ze umysl i materia mogq 
bye pogodzone, gdy uzna si~ je za razne bieguny tworzywa swiata, ktare 
znajduje si~ w wi~kszych lub mniejszych stanach 0 elastycznej strukturze; 
materia jest efektem emergencji zstypujqcej a umyst efektem emergencji 
wstypujqcej, zas zwrot ustalony jest w kierunku wzrostu istotnej otwartos
ci. Idqc po drabinie zlozonosci od materii do umyslu, dynamika chaosu 
przedstawiaiaby pierwsze, jeszcze prymitywne przebudzenie otwartego 
charakteru swiata (openness) . Poj~cie p r z y c z y now 0 sci pop r z e z 
ak tywn q inform acj y dawaloby jakis pierwszy promyk zrozumienia 
tego, jak (psychiczna) decyzja mej woli, aby podnieSe ryk~, wywoluje 
(fizyczny) akt podniesienia ryki. 

Skoro juz wybralem si y na takq spekulatywnq i metafizycznq wypraw~, 
to lepiej b~dzie , gdy doprowadzy jq do konca. Mysly, ze jest pewien spos6b 
zrozumienia dzialania Boga w akcie Stworzenia, jesli przyjmiemy, ze 
odbywa si ~ ono poprzez holistyczne dzialanie informacji w obrybie 
zlozonych ukladaw fizycznych 0 istotnej elastycmosci. 

Teologowie czysto podejmowali praby, i slusznie, wyrazenia ciqglego 
oddzialywania Boga ze swiatem. (Tylko wtedy, gdy bydziemy mogli to 
wyrazie, poj~cie creatio continua bydzie czyms wi~ej niz pobomym 

13 T. Nagel , The View from No where, Oxford UP, 1986. 
I. J.C. Polkinghorne, Science and Creation, rozdz. 5. 
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wyznaniem deizmu.) Niektorzy zaprzeczali, i.e 0 sposobie Bozego dzialania 
moma w ogole powiedzie6 cos sensownego. 15 Uwazam, ze takie podejscie 
jest inte1ektualnie rozpaczliwe. Inni (teologowie procesu) chcieli uZye 
j~zyka odwoluj,!cego si~ do pan-psychicznej wizji rzeczywistosci; mowili 
o "n~ceniu" i naklanianiu ("lure" and persuasion) .!O UWaZam, ze jest to 
pogJ,!d zupelnie niewiarygodny. Jeszcze inni mowi,! 0 "wplywie", " ki erow
nictwie", "improwizacji" , nie wskazuj,!c, co przez to rozumiej,!. Jest pewien 
wspolny w'!tek w takich dyskusjach: przyjmuje si~, ze moma mowie 
o Boiym dzialaniu odwoiuj,!c si~ do przykladu ludzkiego dzialania. Jest to 
strategia, ktor,! rowniez ja chcialbym zastosowaC. Przedstawilem obraz 
swiata, w ktorym nasze wolne dzialanie pojawia si~ za posrednictwem 
informacji wlozonej w elastyczny otwarty proces. Proces ten umiej
scowiony jest w naszych cialach (przypuszczalnie przede wszystkim w moz
gu), ale otwarte procesy wystwuj,! rowniez ws~dzie we Wszechswiecie. 
Jestem przekonany, ze ci,!gle boskie oddzialywanie z tym, co Bog stworzyl, 
rna postae informacji wlozonej w elastyczn,! struktur~ kosmicznej historii. 
Probowalem rozwin,!e ten temat w ksi,!Zce Science and Providence. Niech 
mi b~zie wolno podsumowae tutaj wnioski, ktore uwazam za istotne dla 
obecnych rozwazan. 

I) Chociaz zgodnie z naszym pogi,!dem Bog dziala poprzez otwarty 
proces, nie znaczy to, ze absorbuje cal,! sw'! wolnose. Zgodnie z wazn,! 
teologiczn,! intuicj,!, w akcie stworzenia wolnose dana jest calemu kosmo
sowi po to, aby istnial i rozwijal si~. Pogi,!d ten uczynilem podstaw,! 
obrony wolnego procesu (free-process defence)!? wobec zarzutu fizycznego 
zla (choroby i katastrofy); jest to odpowiedz parale1na do obrony wolnej 
woli wobec zarzutu mo ralnego zla (zlych wyborow ludzkosci). Bog nie 
wybiera morderstwa i nie wybiera choroby na raka, ale pozwaia, aby 
zdarzaly si~ w swiecie, ktoremu nadal autonomiczny byt. Oczywiscie, nie 
jest zbyt jasne, jak't, moraln,! wartose rna przyzwoienie, aby zsuwaj ,!ca si~ 
warstwa tektoniczna zabila tysi,!ce ludzi podczas trz~sienia ziemi w Liz
bonie. Jestesmy w bliskim zwi,!zku ze swiatem fizycznym, z ktorego si'r 
wylonilismy; diatego uwazam za prawdopodobne, ze jedynie wizj a Wszech
swiata, w ktorym mom a bronie tez 0 istnieni u woinego proCesu, pozwala 
na to, aby mogli zye w nim ludzie, wobec ktorych rna zastosowanie obrona 
wolnej woh. Oczywiscie kwestia rownowagi mi¢zy zarezerwowan'! dla 
Boga " przestrzeni,! manewru" a wolnosci,! nad an,! stworzeniu jest deli kat
na. Jest to znane teoiogii zagadnienie laski i woinej woli, tylko ze uj 'rte 
w kosmicznej skali. 

2) W niezdeterminowanym i nieprzewidywalnym otwartym procesie 
dzialanie Boze jest zawsze ukryte; nie da si~ go pokazae doswiadczalnie, 
chociaz mom a je rozpoznac w akcie wiary. Istota Bozego dzialania okresla 
granice tego, 0 co mozna si~ sensownie modl ie. Dawno temu pewien 

" A. Farrer, Faith and Speculation, A . & C. Black, 1967.J. Palr:!: J .B. Cobb i D.R. G riffin, Process Theology, Westminster, 1976. 

17 J.e. Polkinghoroe, Science and Pro vidence, roulz. 5. 
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aleksandryjski teolog Orygenes zauwazyl, ze w upale lata nie nalezy modlic 
si~ 0 wiosenny chlOd. Mial racj~ , poniewaz nast~pstwo por roku jest CZ~Sci4 
swiata podobn4 do mechanizmu zegara. Jego regulamosc odzwierciedla 
wiarygodnosc Stworcy, ktory nie odwoluje swych decyzji. 

3) Niektorzy krytykowali mnie, poniewaz uwazali, ze w moich po
gl4dach wracam do skompromitowanego poj~ia "Boga Do Latania 
Dziur". Odpowiadam, ze tym, co bylo w4tpliwe w poj~ciu takiego 
pozomego bostwa, byl przypad kowy charakter owych dziur, stanowily one 
przeciei jedynie jakieS laty chwi lowej niewiedzy. Gdy wraz z post~pem 
nauki znikn~ly, znikn41 rowniez skojarzony z nimi Bog. Nie rna powodu 
martwic si~ jego odejsciem , poniewaz prawdziwy Bog jest powi4zany 
z calosci4 swego stworzenia, a nie tylko z jego co bardziej zagadkowymi 
fragmentami. ~eSli jednak swiat fizyczny jest rzeczywlscie otwarty i dziala 
w nim zst~puj 'lca przyczynowosc intencjonalna, to m USZ4 istniec "dzi ury" 
(powloka mo:i:liwoSci) w wyjaSnieniu typu oddolnego. Niezaleznie od tego, 
czy dobrze opisalem ich istot~, takie dziury umo:i:liwiaj4 otwarty charakter 
swiata. P rzyjmuj4c takie istotowe poj~e dziury, mo:i:emy bez wstydu 
powiedzie6, ze jestesmy "ludZmi dziur". W tym sensie nie rna rowniez 
czegos niestosownego w poj~iu "Boga Do Latania Dziur" . Oczywlscie, 
propozycje dyskutowane w tym artykule S4 tylko nieopracowanymi 
domyslami. Co moma dzis zdzialac oprocz presokratycznego wymachiwa
nia r~kami? Uwazam, ze powinnismy POdj4c ryzyko takich badan zamiast 
zadowalac si~ m~tn4 d yskusj C!, w ktorej nasze intuicje 0 Boiym dzialani u 
nigdy nie spotkaj4 si~ z wiedz4 0 fizycznych procesach. 

4) Przeciw mojej teorii moma skierowac zarzu t bardziej niepokojC!cy 
i subtelny. Moma si ~ obawiac, ze wplC!tuj'lc Boga w proces fizyczny czyni~ 
podstawowy i katastrofalny bl4d teologiczny, ktory polega na uznaniu 
Boga za jednC! z wielu p rzyczyn i traktowaniu Go jakby byl jakims mniej 
widzialnym czynnikiem sprawczym w kosmosie. Nie chcia!em przeksztalcic 
Boga w jakiegos demiurga i nie wierz~, abym to zrobi l. Oddzialywanie 
Boga ze swiatem nie jest energetyczne, ale informacyjne. Wierz~ , ze moje 
wyjasnienie demitologizuje to, co niektorzy niezbyt jasno wyrazajC! za 
pomoq slow takich jak "n~cenie", "wp!yw" lub "improwizacja". 

5) Wizja procesu fi zycznego, do ktorej prowadz'l metafizyczne fO Z
wazania dotyczC!ce teorii chaosu, przedstawia swiat autentycznego pow
stawania, ktorego sens j uz wyjasnialem. Mysl~, ze rna to wazne konsek
wencje d la problemu relacji Boga do czasu. 18 Zgodnie z pogl'ldem 
klasycznego teizmu, wieczny Bog widzi w jednej chwili wszystko to, co 
zdarza si~ w czasie. On nie przewiduje przysz!osci - On po prostu j'l zna. 
To wizja podobna do obrazu dostarczanego przez klasycznC! teori~ 
wzgl¢ nosci, ktorej di agramy czasoprzestrzenne traktujemy tak, jakby 
przedstawialy zastygle fragmen ty histori i. Wszystko to bardzo dobrze 
pasuje do swiata deterministycznego, ktory tak naprawd~ jest swiatem 

,. ibid ., rozdz. 7. 
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bytu, a nie swiatem powstawania. Teoria chaosu zwiastuj'lc otwartose 
- zmienia wszystko. Wydaje mi si y, ze "wieczny" punkt widzenia nie jest 
juz spojny. Przyszlose nie czeka gdzid na nasze przybycie; to my 
pomagamy j'l stworzye w naszych dzialaniach. 

Ma to dwie konsekwencje dla naszych pogl'ldow w kwestii Boga. Po 
pierwsze, Bog znajduje siy w scislym zwi'lzku z rzeczywistosci'l czasu. Co 
wiycej, jdli nie bylby w takim scislym zwi'lzku, znaczyloby to, ze z jakiejs 
podstawowej perspektywy (tj. z Bozego punktu widzenia) czas bylby jakos 
mniej realny. Boskie zaangazowanie w rzeczywistose podlegl'l czasowi nie 
jest zaskakuj'lce, jdli pamiytamy 0 biblijnym Bogu Abrahama, Izaaka 
i Jakuba, ktory wkraczal w zycie swych ludzi. Oczywiscie jest rowniez inny, 
"wieczny" aspekt Bozej natury. Bog nie jest bowiem pod wladz'l strumie
nia powstawania, a jedynie jest z nim w Scislym zwi'lzku i nan oddzialuje. 
Znaczna czyse teologii dwudziestego wieku kladla nacisk na proby 
wyjasnienia takiego dwubiegunowego (czasjwiecznose) teizmu. 

Druga konsekwencja jest bardziej sporna. Uwazam jednak, ze jdli 
powainie bierzemy realnose czasu, to trzeba j'l przyj'le. Bog nie zna 
przyszlosci. Nie znaczy to jednak, ze Bog jest niedoskonaly. Przyszlosc nie 
moze bye znana, bo jeszcze nigdzie nie istnieje. Oczywiscie, Bog jest na ni'l 
gotowy, nie zaskoczy Go nieprzygotowanym. Ale nawet On zawczasu nie 
wie, j::tki bydzie koncowy efekt wolnego procesu lub dzialania wolnej woli. 

Na pierwszy rzut oka jest to raczej nieprzyjemna konkluzja dla 
wierz'lcych. Przywyklismy do mysli, ze w boskim akcie stworzenia 
zachodzi kenosis 19 Bozej wszechmocy, gdyz Bog daje wolnose czemus 
innemu od Niego i pozwala, aby istnialo w sposob wolny. Proponujy pojse 
dalej - powinnismy uznae, ze w akcie stworzenia wolnego bytu zachodzi 
rowniez kenosis Bozej wszechwiedzy. Bog nadal wie 0 wszystkim, 0 czym 
moina wiedziee. Ma to, co filozofowie nazywaj'l "wszechwiedz'l biez'lc'l" 
(current omniscient); nie jest natomiast absolutnie wszechwiedz'lcy, ponie
waz zezwala, aby przyszlose byla naprawdy otwarta. Nie s'ldzy, aby 
zaprzeczalo to chrzdcijanskiej nadziei, ze nadejdzie ostateczne wypelnienie 
dziejow. Moina twierdzie, ze Bog urzeczywistnia ustalone przez siebie cele 
korzystaj'lc z przypadkowych okolicznosci. 20 

Czas zmierzae ku koncowi tych spekulatywnych rozwazan. Nauka 
odkrywa w swiecie cudowny porz'ldek. Zyjemy w kosmosie regulamym 
i rZ'ldzonym prawami. Mimo to porz'ldek swiata nie jest na tyle sztywny, 
aby prowadzil do twardego mechanicznego determinizmu. Aby dojse do 
tego wniosku, nie jest potrzebna dynamika chaosu. Nie jestdmy auto
matami i s'lrlZy, Ze z prawie absolutn'l pewnosci'l 0 tym wiemy. To, ze 
Wszechswiat nie jest podobny do maszyny, nie znaczy, ze jest jako calose 
podobny do zywego organizmu. Panpsychizm Whiteheada jest rownie 
nieprawdopodobny jak osiemnastowieczny determinizm koniecznoSciowy 

,. Kenosis - termin teologiczny oznaczaj4CY pewnego rodzaju samoograniczenie si~ Boga 
w akcie slworzenia lub wcielenia (przyp. red.). 

20 Por. D. Balholomew, God of Chance, SCM Press, 198.:1. 
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(necessitarianism), choc kaZdy jest nieprawdopodobny z innego powodu. 
WlaSciwy obraz swiata wymaga jakiegos subte1nego pol~czenia niezawod
noSci maszyny (reliability) z otwartym charakterem procesu (openness). 
Takie pol~czenie jest nieobecne w obu uproszczonych obrazach rzeczywis
tokio Regularna przypadkowosc (structured randomness) dynamiki chaosu 
daje poe z ~ t e k bardziej obiecuj'tcemu podejsci u do istoty fizycznej 
rzeczywistosci . Moina oczekiwac, ze prawa przyrody zezwalaj~ na dziala
nie obu typow przyczynowoSci: energetycznej i inforrnacyjnej, a prawa 
fizyki maj~ w tym szerszym projekcie honorowe miejsce. Prawa fizyki 
bylyby bowiem post~puj~cymi w kierunku emergencji zst~puj~cej asymp
totycznymi przyblizeniami do owej "wi~kszej" prawdy. 

John C. Polkinghorne 
tlum . Tomasz Placek 
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KIO WIERZY 

WPRf\D ELEKIRYCZNY? 


• Mi~dzy pewnoscill a zWlltpieruem 

Tytulowe pytanie zadawali sobie w czasie studi6w moi koledzy 
z s,!siedniej uczelni, AGH. Niedowiarkom proponowano przylozenie palca 
do odsloniytego przewodu pod napiyciem. Ci jednak nieugiycie twierdzili, 
ze czym innym jest doswiadczenie wstrZ4su e1ektrycznego, a czym innym 
wiara w pr,!d e1ektryczny. Czyz wstrz,!s nie moze rownie dobrze bye 
wynikiem dzialania sil nieczystych? 

Studiuj,!c fllozofi y dowiedzialem siy, ze zart moich kolegow byl 
nidwiadom,! i rnimowoln,! parafraz'!, wlasnie parafraz'! a nie karykatur<l, 
z calkowit,! powag'! gloszonego pogl,!du zwanego instrumentalizmem. Jego 
motywy S,! nastypuj,!ce. Nauki przyrodnicze opieraj,! siy na doswiadczeniu. 
Zas teorie naukowe mowi ,! nam 0 przedmiotach w doswiadczeniu nie
spotykanych. Nikt nigdy nie widzial, i zobaczyc nie moze, dajmy na to, 
e1ektronu czy innej cz'!stki elementamej. Widac natomiast slad na kliszy 
fotograficmej, slychae trzask w komorze Geigera-Millera itd. Zatem sens 
empirycm y wyrazen zawieraj,!cych terminy teoretycme, jaJ< "elektron", 
red ukuje siy do sensu wyrazen zawieraj,!cych wyl,!cmie tak zwane terminy 
obserwacyjne, w rodzaj u "slad na kl iszy fotograficmej", oraz, ewentualnie, 
terminy logicmo-matematyczne. Terrniny teoretycme nie odnosz'! siy, 
w mysl tego pogl,!du, do zadnych rzeczywiscie istniej,!cych przedmiot6w. 
S,! pewnymi dogodnymi fikcjami, pozwalaj,!cymi na systematyzacjy do
swiadczenia i przewidywanie zjawisk. S'! "instrumentami" przewid ywania 
zjawisk. Instrumentali sta nie wierzy wiyc w e1ektrony, chociaz teoriy 
cz,!stek elemen tamych stosuje do wyjasniania slad6w na kliszy fotograficz
nej, tak jak moi koled zy, przyszli inzynierowie elektrotechnicy, nie wierzyli 
w pr,!d e1ektrycmy. 

Wedlug filozofow skupionych w tak zwanym Kole Wiedenskim moz
liwose red ukcji terminow teoretycmych nauki - niezalemie od kwesti i 
istnienia ich przedmiotow - do terminow obser;wacyjnych, tj. terrninow 
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odnosz~cych si~ do bezposrednio obserwowalnych przedmiotow, wlasnosci 
i relacji, jest niezb~nym warunkiem wiedzy empirycznej. Tylko bowiem 
zdania obserwacyjne, tj . nie zawieraj~ce terminow teoretycznych, mog~ bye 
bezposrednio sprawdzalne w doswiadczeniu, zas pozostale zdania maj~ 
charakter empiryczny 0 tyle tylko, 0 ile taka redukcja da si~ prze
prowadzie. Pewne zdania obserwacyjne, proste pod wzgl~em logicznym 
i zaakceptowane na podstawie obserwacji, mialy stanowie tzw. baz~ 
empirycznl! nauki, tj. podstaw~ sprawdzania wsze1kich hipotez ogolnych 
i ewentualnego uznawania ich za prawa nauki: Takie stanowisko nazwano 
empifyzrnem logicznym (neopozytywizrnem). 

Karl Popper po aneksji Austrii przez Hitlera przeniosl si~ do Londynu 
i niemal natychmiast wyst~pil z druzgoc~c~ krytyk~ pogl~dow empiryzrnu 
logicznego. Zdaniem Poppera terminow obserwacyjnych w ogole nie rna. 
Kaidy termin jest teoretyczny: rozstrzygni~ie, czy dany termin stosuje si~ 
do danego obserwowanego przedmiotu, nigdy nie zaJeiy ad samej obser
wacji, a zawsze od akceptowanych przez nas, niekiedy nawet nieSwiadomie, 
teorii. By uiye przytoczonego wyiej przyklad u, poslugiwanie si~ wyraie
niem "slad na kliszy fotograficznej" zaklad a spor~ porcj~ wiedzy teoretycz
nej, np. na temat procesow fotochemicznych. Bez niej nie daloby si~ 
powi~zae obserwowalnego slad u na kliszy fotograficznej z trajektoril! 
elektronu, 0 ktorej mowi teoria, ktorej sens empiryczny rzekomo zaleiy ad 
tego slad u. Testowanej teorii nie da si~ wi~c P0!;lczye z obserwacjll inaczej, 
jak za pomoc~ innej teorii, ktora IllCZY si~ z obserwacjll za pomocll jeszcze 
innej teorii itd. Dotyczy to nawet najbardziej pospolitych obserwacji, 
ktorych wlasciwa kwalifikacja wymaga wiedzy niekoniecznie naukowej, ale 
jednak wiedzy. Wystarczy pomysle6 0 ocenie wie1kosci ogllldanego przed
miotu w zalemosci od jego domniemanego usytuowania wzgl~dem nas. 
Much~ spacerujllcll po nieskazitelnie czystej szybie latwo wzille za potwora 
idllcego widocznll z okna lesnll Scieikll. W rezultacie nie rna iadnej 
ostatecznej bazy empirycznej, iadnych absolutnych, niewzruszonych pod
staw nauki, iadnego fundamentu wiedzy. 

Sformulowany przez Poppera POgllld 0 przesillkni~ciu obserwacji 
teoriami na pozor podwaia nie tylko wiar~ w prlld elektryczny, ale i w szok 
elektryczny. leieli kaida, nawet najbardziej pospolita obserwacja, wymaga 
interpretacji w swietle pewnej teorii, ktora z kolei podlega sprawdzeniu 
w obserwacji zinterpretowanej za pomoq innej teorii itd., mamy do 
czynienia z klasycznym regresem w nieskonczonose, prowadzllcym do 
sceptycyzrnu si~gajllcego znacznie dalej, nii nieco ekstrawagancki, ale 
przyswajalny dla zdrowego rozslldku instrumentalizm. Skoro nic nie da si~ 
ostatecznie sprawdzie, nic nie moma wiedziee na pewno, a skoro nic nie 
moma wiedziee na pewno, nic nie moma wiedziee w ogole. 

lednak prawda, ie kij rna dwa konce, nie powinna przeslaniae faktu, ii 
jest jeszczesrodek. W tym syk. A dokladnie w tym, iealtematywa: albo 
fundamentalizm, albo nihilizm, jest falszywa. lest przeciei pewna ilose 
obserwacji , co do ktorych panuje zgoda wsrod specjalistow w odpowiedniej 
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dziedzinie wiedzy. Stanowi:j, one "bazy empiryczn:j," w cudzyslowie, to 
znaczy bazy tymczasow:j,. W oparciu 0 ni:j, rozwija siy wiedzy rowniez 
tymczasow(j" ale przeciez lepsz:j, niz zadna. Ba, najlepsz:j" na jak:j, nas stac. 
Nawet Kartezjusz, ktory w naiwnosci Jclasycznego racjonalizmu wierzyl 
w moZIiwosc wiedzy pewnej, przed zbudowaniem swojego systemu przyj (j,1 
zespol tymczasowych mnieman z zamiarem porzuccnia go z chwil:j, 
dotarcia do autentycznej wiedzy. Z punktu widzenia racjonalizmu krytycz
nego, jak nazwal swoje stanowisko Popper, "autentycznej", tzn. pewnej, 
wiedzy nie rna. Nauka kazdej epoki jest zbiorem tymczasowych mnieman. 
Rzecz w tym, aby bye gotowym na ich porzuccnie z chwil:j, uzyskania 
mnieman bardziej wiarygodnych. Oto zloty srodek miydzy dogmatyzmem 
a sceptycyzmem. 

Trzeba przyznae, ze kwestia jest filozoficznie subtelna i w literaturze 
naroslo wokol niej mnostwo nieporozumien. Fundamentalisci oskarzaj:j, 
Poppera 0 irracjonalizm, a nihilisci 0 hipokryzjy. Z pozoru bowiem Popper 
proponuje pewien rodzaj konwencjonalizmu: "baza empiryczna" jest 
akccptowana na mocy niejako arbitralnej decyzji naukowego jury. W is
tocie rzeczy jednak uczeni nie podejmuj:j, w tej sprawie uchwal w zadnym 
glosowaniu upowamionych do tego delegatow, ani w Zadnym referendum. 
Istniej:j,ca "baza" jest po prostu przez nich zastana, odziedziczona po 
poprzednich pokoleniach uczonych, jest niejako faktem natury. Racjonal
na dyskusja na jej temat moze zacz:j,e siy dopiero z chwil:j, sformulowania 
propozycji zmiany "bazy empirycznej". Wtedy pojawia si y problem oceny, 
czy proponowana zmiana prowadzi do postypu wiedzy. Sam Popper, 
niestety, potraktowal ty kwestiy raczej aluzyjnie, a wielu filozofow woli 
rzucae na przeciwnikow pomowienia niz rozszyfrowywae ich niedomowie
nia. 

Osobiscie nalezy do stronnictwa uprawiaj:j,ccgo raczej to drugie zajycie. 
Wierzy, ze mysl Poppera moma uzupelnie 0 pewne dopowiedzenie, ktore 
rozwi:j,zuje ten problem. I Jest on zreszt:j, szczegoln:j, wersj'l ogolniejszego 
zagadnienia, rozmaicie przez Iilozofow formulowanego i rozwi:j,zywanego 
z niejakim, choe niebezdyskusyjnym, powodzeniem. Darujmy sobie szcze
g61y godne oddzielnej rozprawy, zadowalaj:j,c siy stwierdzeniem, ze nie 
trzeba miee niezachwianej pewnosci byd:j,ccj pozywk:j, zapieklego dog
matyzmu, by nie poddawae siy bezradnemu, obezwladniaj'lccmu sceptycyz
mowi. Podniesieni na duchu t:j, dose zdroworozs:j,dkow:j, uwag:j" ktora 
dopiero na tie blydow filozoficznych nabiera glybi, mozemy stwierdzie, ze 
ze wzglyd u na nierozdzielnose obserwacji od teorii nie jest ani trochy mniej 
rozs:j,dnie wierzye w pr:j,d elektryczny, jak w szok elektryczny i inne 
zjawiska z elektrycznosci:j, zwi:j,zane, pamiytaj:j,c wszakze, ze rozs:j,dnie 
wierzye nie znaczy wiedziee nieomylnie. Nalezy zawsze brae pod uwagy 
moZIiwosc, ze w wyniku dokladniejszego rozpoznania okolicznosci lub (i) 

I Zeby uniknlic pOS<jdzenia 0 go!os!ownosc, mu~ si~ przymac, i.e propozycj~ takiego 
dopowiedzenia przedstawi tem na Kongresie GAP (Towarzyslwa Filozofii Analilycznej) w Sa· 
arbrucken, w 1991 rolru. 
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uzyskania jakiejs nowej wiedzy, jakis inny poglqd okaie si~ bardziej 
wiarygodny . 

• Naukowy wizerunek swiata 

Istnienie przedmiotow teoretycznych, pod warunkiem spelnienia przez 
dan,! teori~ pewnych wymogow metodologicznych, ktore dla uproszczenia 
wywod u pomijam, nie jest wi~c bardziej wqtpliwe ad istnienia przedmiotow 
bezposrednio obserwowalnych. Te ostatnie bowiem Sq rowniei teoretyczne, 
najwyzej w mniejszym stopniu teoretyczne, albo teoretyczne ze wzgl~u na 
teorie wiedzy potocznej, nie naukowej. Na t~ stopniowalnose wskazywal 
ponad trzydziesci lat temu Grover Maxwell, piszqc w klasycznym artykule: 

istnieje w zasadzie ci~gly szereg, ktory rozpoczyna sil( od patrzenia przez 
proinil( i obejmuje palrzenie przez szybl(, okulary, lornetkl(, mikroskop 
o nieduiej sile powil(kszania, mikroskop mocno powil(kszaj~y ild., w lej 
kolejnoSci. Wynika sl~d wainy wniosek, ie, jak na razie, brak ja.k.ichkolwiek 
kryteriow pozwalaj'lcych na przeprowadzenie niearbilralnej linii mil(dzy 
"obserwacj~" a "teorill" .2 

Argument Maxwella odegral znacznq rol~ w przelamaniu empiryzmu 
logicznego na gruncie amerykanskim, dokqd zostal sprowadzony przez 
tych czlonkow Kola Wiedenskiego, ktorzy wybrali inny kierunek emigracji 
(i filozofIi) niz Popper. Amerykanie najwyramiej zlekcewazyli poglqd 
ogloszony za ocean em, w dodatku najpierw po niemiecku, a dopiero 
w dwadziescia pi¢ lat pozniej po angielsku. Dose na tym, ze rozr6Znienie 
obserwacyjne-teoretyczne zwalczali wlasnymi silami. Dochodzili przy tym 
do r6Znych wnioskow, niekoniecznie przyznajqc teoriom naukowym status 
wiarygodnych domyslow na temat rzeczywistosci. Stephen Toulmin 
zal, na przyklad, ie naukajest formq przystosowania si~ gatunku ludzkiego 
do srodowiska. Prawa nauki nie maj'!, w jego uj~ci u, wartosci opisowej czy 
wyjasniajqcej. Funkcjonuj,! jedynie jak reguly wnioskowania, pozwalaj,!ce 
wyprowadzae przewidywania na temat przyszlych zjawisk. Zdaniem Nor
wooda R. Hansona nieuchronne obci,!ienie teoretyczne obserwacji powo
duje, ie wsze1kie zjawiska postrzegamy przez pryzmat jakiejs teorii, nie 
"widzimy" po prostu, tylko "widzimy jako... " . Zmiana teorii jest 
radykalnq zmianq widzenia swiata, na modl~ Wittgensteinowskiego przy
kladu z rysunkiem kroliko-kaczki, w ktorym moma si~ dopatrywac 
krolika , raz kaczki, ale nigdy jednego i drugiego na raz. Podobny poglqd 
wyraial Thomas Kuhn, uchodzqcy w Stanach Zjednoczonych za glownego 
pogromc~ empiryzmu logicznego, a w Europie za proroka irracjonalizmu, 
relatywizmu, subiektywizmu i kilku innych filozoficznych grzechow. Zmia
na, w wyniku rewolucji naukowej, tak zwanego paradygmatu, wyznaczajq
cego podstawowe poglqdy, problemy i metody ich rozwiqzywania w 
mach danej dyscypliny, jest wed/ug niego nie tylko zmian,! zapatrywan na 

1 G. Maxwell, The Ontological Status 0/ Theoretical Entities w: H. FeigJ, G. Maxwell (red.) 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science !II, MiclCleapoJjs 1962. 



73 KTO WI ERZY W PRJ\D ELEKTRYCZNY? 

uzyskania jakiejs nowej wiedzy, jakis inny pogll!d okaze si~ bardziej 
wiarygodny . 

• Naukowy wizerunek swiata 

Istnienie przedmiotow teoretycznych, pod warunkiem spelnienia przez 
danl! teori~ pewnych wymogow metodologicznych, kt6re dla uproszczenia 
wywod u pomijam, nie jest wi~c bardziej wl!tpliwe od istnienia przedmiot6w 
bezposrednio obserwowalnych. Te ostatnie bowiem Sl! rowniez teoretyczne, 
najwyzej w mniejszym stopniu teoretyczne, albo teoretyczne ze wzgl~u na 
teorie wiedzy potocznej, nie naukowej. Na t~ stopniowalnose wskazywal 
ponad trzydziesci lat temu Grover Maxwell, piszl!c w klasycznym artykule: 

istnieje w zasadzie ci'lgly szereg, ktory rozpoczyna si\; od patrzenia przez 
proini\; i obejmuje patrzenie przez szyb~, okuiary, lornetk\;, rnikroskop 
° nieduzej sile powi~kszania, rnikroskop mocno powi~kszaj'lcy itd., w tej 
kolejnoSci. Wynika st'ld wainy wniosek, ie, jak na razie, brak jakichkolwiek 
kryteriow pozwaiaj'lcych na przeprowadzenie niearbitralnej linii mi¢zy 
"obserwacj'l" a "teori'l".2 

Argument Maxwella odegral znacznl! rol~ w przelamaniu empiryzmu 
logicznego na gruncie amerykanskim, dokl!d zostal sprowadzony przez 
tych czlonkow Kola Wiedenskiego, ktorzy wybrali inny kierunek emigracji 
(i filozofli) niz Popper. Amerykanie najwyramiej zlekcewazyli pogll!d 
ogloszony za oceanem, w dodatku najpierw po niemiecku, a dopiero 
w dwadzidcia pi¢ lat pMniej po angielsku. Dose na tym, ze rozrMnienie 
obserwacyjne-teoretyczne zwaIczali wlasnymi silami. Dochodzili przy tym 
do rMnych wniosk6w, niekoniecznie przyznajl!c teoriom naukowym status 
wiarygodnych domysl6w na temat rzeczywistosci . Stephen Toulmin uwa
zal, na przyklad, ze naukajest forml! przystosowania si~ gatunku ludzkiego 
do srodowiska. Prawa nauki nie majl!, W jego uj~ciu, wartosci opisowej czy 
wyjasniajl!cej . Funkcjonujl! jedynie jak reguly wnioskowania, pozwalajl!ce 
wyprowadzae przewidywania na temat przyszlych zjawisk. Zdaniem Nor
wooda R. Hansona nieuchronne obcil!zenie teoretyczne obserwacji powo
duje, ze wszeikie zjawiska postrzegamy przez pryzmat jakiejs teorii , nie 
"widzimy" po prostu, tylko "widzimy jako...". Zmiana teorii jest wi~ 
radykalnl! zmianl! widzenia swiata, na modl~ Wittgensteinowskiego przy
kladu z rysunkiem kr6Iiko-kaczki, w kt6rym moma si~ dopatrywae raz 
kr61ika, raz kaczki, ale nigdy jednego i drugiego na raz. Podobny pogll!d 
wyrazal Thomas Kuhn, uchodzl!cy w Stanach Zjednoczonych za gl6wnego 
pogromc~ empiryzmu logicznego, a w Europie za proroka irracjonalizmu, 
reiatywizmu, subiektywizmu i kilku innych filozoficznych grzech6w. Zmia
na, w wyniku rewolucji naukowej, tak zwanego paradygmatu, wyznaczajl!
cego podstawowe pogll!dy, problemy i metody ich rOzw1l!zywania w ra
mach danej dyscypliny, jest wedlug niego nie tylko zmianl! zapatrywan na 

2 C . Maxwell, The Ontological Status of Theoretical Entities w: H . Feigl, C. Maxwell (red.) 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science Ill, Minneapolis 1962. 
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rzeczywistose, ale i zmian'! wzorc6w racjonalnoSci, kt6re poza swoim 
paradygmatem nie maj,! zadnej mocy obowi,!zuj,!cej. 

Wymienieni ftlozofowie nie widzieli powod6w, by wierzye w pr,!d 
elektryczny. Wedlug Toulmina teoria pr,!du elektrycznego zachowuje nas 
przy iyciu, ostrzegaj,!c przed poraieniem elektrycznym, ale wcale nie musi 
bye prawdziwa, by pelnie ty funkcjy. Wedlug Hansona widzimy pewne 
zjawiska jako zjawiska elektryczne, a nie, na przyldad, magiczne, ale jedne 
i drugie S,! moZliwe. Wedlug Kuhna paradygmat elek tromagnetyzmu 
pozwala nam rozwi,!zywae pewne problemy tak dlugo, jak dlugo b¢zie 
panowal, a potem nastanie inny paradygmat, kt6ry postawi przed nami 
inne problemy, inaczej okrdli repertuar metod. ich rozwi,!zywania i zmieni 
wzorzec racjonalnosci. Ameryk~ zaludniaj,! jednak nie sami niedowiar
kowie . Richard Boyd sformulowal slynn,! maksym~, spopularyzowan,! 
potem przez Hilarego Putnama, ie gdyby nasze teorie nie byly w przy
blizeniu prawdziwe, sukcesu nauki nie daloby si~ wytlumaczye inaczej niz 
jako cud . Zdanie to zyskalo nazw~ "ostatecznego argumentu na rzecz 
realizmu", albo "argumentu z cudu". Zgodnie z nim pr,!d elektryczny albo 
istnieje, albo istnieje cos bardzo do niego podobnego, w przeciwnym razie 
zarowki musialyby swiecie swiatlem aureoli naszych swiytych. 

Wiara w istnienie przedmiotow teoretycznych stwarza problem ewen
tualnej roznicy ich statusu bytowego i statusu przedmiotow potocznego 
doswiadczenia. Jest on znany pod nazw'! "stol Eddingtona". Eddington 
zastanawial si~, co jest bardziej realne: czy znany mu z potocznego 
doswiadczenia stol, na ktorym pisze, czy chmura atomow, z ktorych, jak 
m6wi fizyka, ten stol siy sklada. Popper, uchylaj,!c rozr6Znienie obserwacyj
ne-teoretyczne doszedl do wniosku, ie jed no i drugie jest jednakowo realne, 
kaide w swojej warstwie rzeczywistoSci. Nauka zas d,!iy do poznania warstw 
coraz gl~bszych, niekoniecznie poprzestaj'!c na poziomie atomow i cz,!stek 
elementarnych. N atomiast Wilfrid Sellars zaliczyl st61 do jawnego, a atomy 
do naukowego wizerunku swiata i wzorem ftIozofow antycznych uznal 
pierwszy za pozor, a to, co pod nim ukryte, za autentyczn,! rzeczywistosc. 
Pqd elektryczny jest wi~ dla niego bardziej realny od <;>fiary szoku, 
elektrony bardziej realne od pozostawionych przez nie sladow na kliszy 
fotograficznej, ktore przeciez tez z elektron6w, rui¢zy innymi, si~ skladaj,!. 

Pogi,!d Sellarsa zostal w latach osiemdziesi,!tych odwrocony 0 sto 
osiemdziesi'!t stopni przez Basa van Fraassena. Oglosil on pogi,!d empiryz
mu konstruktywnego, zgodnie z ktorym akceptacja tego lub innego 
naukowego wizerunku swiata nie I,!czy si~ wcale z przdwiadczeniem 
o prawdziwosci uwiarygodniaj,!cych go teorii, a tylko 0 ich adekwatnosci 
empirycznej. Adekwatnose empiryczna, z kolei, oznacza prawdziwose tych 
konsekwencji teorii, ktore odnosz'! siy do bezposrednio obserwowalnych 
przedmiot6w i zdarzen. A wiyc tylko jawny wizerunek swiata opiera si~ na 
przdwiadczeniach, ktore wolno uznawac za prawdziwe. Wizerunek nauko
wy jest tylko pewn,! wizj,! okrdlaj,!C4 uklad poj~iowy sluz'!cy porz,!d
kowaniu doswiadczenia i dostarczaj,!C4 idei heurY$tycznych pozwalaj,!cych 



rozwijae okreslone programy bad awcze. Niemniej teorie generuj,!ce nie
zgodne ze sob,! wizerunki naukowe - modele, jak mowi van Fraassen 
- mog,! bye empirycznie rownowazne, tzn. miee jednakowe konsekwencje 
dotycz'!ce obserwowalnych przedmiotow i zdarzen - niezgodne modele 
tych teorii mog,! miee jednakowe podstru ktury empiryczne. Teorie rowno
wazne empirycznie maj,! jednakow'! wartosc poznawcz'!, nie rna wi~ 
powod u uwazae, ze ktorys z generowanych przez nie "naukowych 
wizerunkow swiata" jest bardziej prawdziwy od pozostalych. 

Wynikaloby st,!d , Ze w sprawie istnienia prlldu elektrycznego nalezy 
zachowae wstrzemi~zliwy agnostycyzm. Akceptowae teori~ elektromag
netyzmu oznacza wierzye w zasady poslugiwania si~ zelazkiem oraz 
w dobrodziejstwa piorunochronu, niemniej nie jest wykluczone, ze te same 
artyku ly wiary mog,! znalezc inne uzasadnienie teoretyczne. Pytanie 0 to, 
czy prlld elektryczny istnieje, czy tez cos innego znajd uje si~ pod 
powierzchnill zjawisk, jest czysto akademickie, pozbawione jakiegokolwiek 
znaczenia poznawczego . 

• Poj~cie obserwowalnoSci 

Empiryzm konst ruktywny bardzo przypomina, na pozor, neopozytywi
styczny instrumentalizm. Zasadnicza romica polega na tym, ze dzis nie 
moma juz zakladae klasycznego rozr6Znienia obserwacyjne-teoretyczne. 
W swietle tezy 0 przesillkni~ciu obserwacji teoriami termin van Fraassena 
"obserwowalny" jest terminem teoretycznym. Toznaczy, Ze akceptowane 
przez nas teorie - mi~zy innymi teorie neurofizjologiczne - decyd uj,!, co 
jest, a co nie jest dla nas bezposrednio (tj. bez pomocy przyrz,!dow) 
obserwowalne. Zderzenie dwoch idci, pozytywistycznej i antypozytywis
tycznej, powod uje rozmaite komplikacje epistemologiczne, b~dllce przed
miotem burzIiwych dyskusj i. N iektorzy polemisci podejrzewaj,! empiryzm 
konstruktywny nawet 0 wewn~trzn,! sprzecznose. Bowiem teorie dotycz'!ce 
m.in. przedmiotow nieobserwowalnych, a wi~ nad ajllce si~ do zaakcep
tow ani a jako zaledwie adekwatne empirycznie, a niekoniecznie prawdziwe 
- np. teorie neurofizjologiczne - mowi,! 0 tym, co jest obserwowalne, 
a wi~c co wolno uznae za prawdziwe! Dokladna analiza wykazuje jednak, 
Ze sprawy nie przedstawiajll si~ az tak Zle. Z braku miejsca na przed
stawienie calej argumentacji po raz drugi musz~ prosie Czytelnika 0 wyba
czenie i zaapelowae 0 danie mi wiary na slowo. W sledztwie przeciw van 
F raassenowi potwierdzil si ~ tylko jeden zarzut: zarzut antropocentryzmu. 

"Obserwowalne", w mysl empiryzm konstruktywnego, znaczy obser
wowalne dla czlowieka. Sk,!dinlld wiemy, ze s,! rzeczy obserwowalne dla, 
na przykJad, nietoperza, a nieobserwowalne dla nas (niektore dzwi~ld), 
alba obserwowalne dla nas, a nieobserwowalne , na przyklad, dla psa 
(barwy). Nietoperz i pies nie s,! wprawdzie podmiotami poznania nauko
wego, ale latwo sobie wyobrazie moZliwe istoty rozumne pod wzgJ~dem 
wyposazenia zmyslowego podobne do nietoperzy lub psow. Latwo tez 
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sobie wyobrazic, l.e te istoty moglyby rozwin,!c talde same teorie naukowe, 
jak my. Fakt, l.e talde istoty naprawd~ (0 iJe nam wiadomo) rue jstniej,!, nie 
rna ftIozoficznego znaczenia. Tymczasem, wedlug van Fraassena, wiedza 
teoretyczna 0 naszej, a nie ich wral.liwosci zmyslowej decyduje 0 granicy 
mi~zy tym, co obserwowalne, a tym, co nieobserwowalne. A to jest 
wlasnie antropocentryzm. 

Pytanie brzmi: dlaczego wiedza 0 sposobie dzialania naszego aparatu 
zmyslowego rna decydowaC 0 tym, w co wolno, a w co nie naleZY wierzyc 
(w sensie wiary naukowej, a nie religijnej, ani rue przes,!dnej)? Idzie nie 
tylko 0 ewentualne wyr6mienie ludzkiego podmiotu poznania wsr6d 
moZliwych podmiot6w, ale tel. rozr6Zruenie stopnia wiarygodnoki wiedzy 
uzyskanej za pomoc,! przyrz'!d6w i wiedzy opartej na swiadectwie nieuz
brojonych zmysl6w. Poj~cie obserwowalnosci w rozumieniu van Fraassena 
jest poj~iem teoretycznym. To znaczy, l.e obserwowalne jest to, co wedlug 
naszych teorii naukowych jest wykrywalne przez nasz aparat zmyslowy. 
Z takiego punktu widzenia nasz aparat zmyslowy jest po prostu jednym 
z wielu uZywanych w nauce przyrz'!d6w pomiarowych. Dlaczego jednak 
o obserwowalnoSci przedmiot6w, a w konsekwencji 0 wiarygodnosci 
poszczeg61nych partii wiedzy naukowej, rna decydowac rodzaj przyrz'!du: 
organizm ludzki, mikroskop czy woltomierz? Albo rodzaj teorii, kt6r'! 
nas,!czona jest obserwacja: neurofizjologiczna, optyczna czy e1ektromag
netyczna? Empiryzm konstruktywny przyznaje w dziedzinie interpretacji 
obserwacji rueuzasadnione przywileje teoriom opisuj,!c),m dzialanie nasze
go aparatu zmyslowego i dyskryminuje teorie opisuj,!ce dzialanie innych , 
nieorganicznych (Iub nieludzkich) przyrz'!d6w pomiarowych. Niedowiar
stwo w kwestii istnienia pr,!d u e1ek trycznego, w swietle tezy 0 nas'!czeru u 
obserwacji teoriami, oznacza wi~ stronnicz,! sklonnosc dawania wiary 
wskazaniom przyrz'!du zwanego ludzkim organizmem, pol'!czon'! z dys
kryminacj,! woltomierzy w tym wzgl~dzie . 

W wie1u kontekstach stawianie ludzldego organizmu WYl.ej od innego 
rodzaju aparatu pomiarowego jest cal Idem oczywiste. Na przyklad gdy 
chodzi 0 wymiar kary za przest~pstwo polegaj,!ce na celoWYIT! uszkodzeniu 
jednego lub drugiego przyrz,!du. Jednak gdy idzie 0 wiarygodnosc, w'!tpi~, 
by lekarz bardziej polegal na swoim odczuciu, niz na wskazaniu termomet
ru, albo by s~zia lekkoatletyczny kwestionowal werdykt fotokom6rki na 
podstawie wlasnej oceny wyniku wyscigu. Poprawna teoria poznania 
naukowego rue moze wi~c a priori uprzywilejowywac zadnego rodzaju 
przyrz'!du: 0 stopniu (naukowej) wiarygodnosci wskazan moze decydowac 
tylko sarna nauka. 

Poz'!dan'! w tym wzgl~zie emancypacj~ przyrz<td6w pomiarowych 
przynosi teoria obserwacji wysuni~ta przez Dudleya Shapere'a. Wedlug 
niego, 0 tym, co jest obserwowalne, decyduj,! teorie trzech rodzaj6w: 
przedmiotu obserwowanego, przekazu sygnalu i odbiornika. Pierwsze 
orzekaj,!, jaldego rodzaju sygnaly moze wysylac przedmiot obserwowany, 
drugie dotycz,! ewen tualnych zakl6cen czy zniek&ztalcen przekazu, trzecie 
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opisuj~ dzialanie odbiornika sygnalow (przyrz~du pomiarowego). Odbior
nikiem nie musi bye wcale - i na tym polega zasadnicza r6i:nica koncepcji 
Shapere'a ivan Fraassena - organizm ludzki. Wystarczy, by sygnal 
odebrany przez odbiornik mogl zostae (po ewentuainym zarejestrowaniu, 
np . komputerowym) przetworzony (np. wzmocniony) na sygnal odbieralny 
przez czlowieka. Z tego punktu wid zenia pr~d elektryczny Uego przeplyw) 
jest rownie obserwowalny, jak swiatlo zarowki, nie rna wiyc powodu nie 
wierzye w pierwszy, wierz~c w drugie. 

Glownym argumentem van Fraassena na rzecz agnostycyzmu w spra
wie przedrniotow nieobserwowalnych jest moZliwose wyst~powania teorii 
niezgodnych ze sob~, a rownowaznych empirycznie, tj. teorii 0 jed
nakowych konsekwencjach dotycz~cych przedrniotow obserwowalnych. 
Domniemanie, ze nie s~ one jednakowo cenne poznawczo - np. jedna 
z nich jest prawdziwa, a pozostale, jako sprzeczne z ni~, s~ falszywe - nie 
rna, w ujyciu van Fraassena, zadnego oparcia w doswiadczeniu, rna wiyc 
charakter czysto metafizyczny. Pogl~d van Fraassena zaklada jednak, jak 
stwierdzilismy, wadliwe pojycie obserwowalnosci, obarczone nieuzasad
nionym, w kontekscie teorii poznania naukowego, antropocentryzmem. 
Niemniej warto rozwazye, czy przyj~cie epistemologicznie bardziej od
powiedniej koncepcji obserwacji Shapere'a rozwi~zuje problem dyskryrni
nacji teorii empi rycznie rownowaznych w sensie van Fraassena. 

Wszystkie przedmioty obserwowalne w sensie van Fraassena s~ obser
wowaine w sensie Shapere'a, ale nie na odwrot. St~d koncepcja Shapere'a 
z pewnosci~ znacznie ogranicza moZliwosci wys4pienia teorii rownowai:
nych empirycznie. Teorie takie mog~ si~ przeciez romic wyl~cznie w kwes
tiach doty~cych przedmiotow i zdarzen nieobserwowainych. Czy teorie 
naukowe w ogole cos mowi~ na temat takich przedmiotow? Czyli na temat 
przedmiotow niewykrywalnych przez zaden przyrzqd? Na pierwszy rzut oka 
pomysl wydaje si~ absurdainy. Ajednak s~ takie skladniki teorii naukowych . 

• Szalony krawiec 

Teorie naukowe, przynajmniej teorie fizyki, s~ sformulowane za 
pomoq rownan matematycznych . W rownaniach wyst~uj~ funkcje 
o wlasnosciach przekraczaj~cych wszelkie moZliwe doSwiadczenie. Na 
przyklad, w najprostszym z punktu widzenia fizyki przypadku klasycznych 
rownan ruchu , funkcje, ktore je opisuj~, s~ ci~gle i dwukrotnie r6i:nicz
kowaine. Niemniej ci~glosc nie jest wlasnosci~, ktor~ moma byloby 
sprawdzie w zadnej skonczonej (a nawet w przeliczalnie nieskonczonej) 
liczbie doswiadczen. Innymi slowy, nie moma wykluczyc, ze przestrzen 
fizyczna sklada si~ nie z punktow, ale bardzo blisko siebie polozonych 
kuleczek 0 bardzo malym prornieniu . lezeli odleglosci rni~dzy kuleczkami 
bylyby mniejsze od srednicy najmniejszej cz~stki materii , "dziury" bylyby 
empirycznie niewykrywalne. Zupelnie tak sarno, jak dziury w stole 
Eddingtona (przestrzenie mi~dzycz~steczkowe) s~, z powod u niewystar
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czaj,!cej rozdzielczosci naszych zmysl6w, niewykrywalne w doswiadczeni u 
potocznym? Opis matematyczny "dziurawej" przestrzeni bylby zupelnie 
inny od klasycznego, w szczeg6lnoSci funkcje opisuj,!ce ruch w takiej 
przestrzeni nie bylyby ci,!gle. Nie rna jednak, i ni e moze bye, zadnych 
wskaz6wek empirycznych sugeruj,!cych, ze kt6rys z tych opis6w jest 
bardziej trafny od drugiego. (Choe, QCzywiscie, moie bye z innych 
wzgl~6w bardziej dogodny. Miydzy innymi dlatego, ze ze scisle matematy
cznego, a dokladniej, topologicznego punktu widzenia, przestrzen z "maly
mi dziurami " rna identyczn'! struktury, jak zdecydowanie odrnienna 
empirycznie od przestrzeni ci,!glej przestrzen z "duiymi dzi urami".) 

Przytoczona mathematical fiction jest bardzo prosta. W li teraturze 
rozwaia siy obecnie znacznie bardziej wyrafinowane modele sformulowane 
w analizie niestandardowej, w kt6rej opr6cz zwyklych l'-mkt6w, od
dalonych od siebie zawsze 0 jak,!s liczby dodatni,! jednostek, S,! jeszcze 
punkty polozone "nieskonczenie blisko" danego; modele formulowane 
w nieklasycznej teorii mn ogoSci , w kt6rej S4 p6lzbiory 0 niecalkowitej 
liczbie e1ement6w, itp. Wygl,!da na to, ze teorie nallkowe mog,! miee 
roznaite, matematycznie nier6wnowame, ale obserwacyjnie r6wnowaine 
sformulowania. Zreformowany (za pomoq teorii obserwacji Shapere'a) 
pogl,!d van Fraassena sugeruje wiyc, ze nie powinnismy wierzye w te 
elementy ontologii teorii naukowych, kt6re wynikaj,! wyl,!cznie z ich 
sformulowania matematycznego: w ciqglosc lub nieci'tglose przestrzeni (i 
czasu), istnienie lub nieistnienie bezwymiarowych punk t6w (i chwi l) itp . 
Stanislaw Lem napisal kiedys, ze matematyk przypomina szalonego 
krawca, kt6ry szyje ubrania - to z jedenastoma rykawami, tam to z piycio
rna nogawkami - nie ogl,!daj,!c nigdy klienta. Potem fizyk przebiera 
w magazynie gotowej odziezy i dopasowuje modele do rzeczywistosci . Na 
nasz uiytek rozwiniemy ty metafory dodaj,!c, ze ubrania mog,! bye uszyte 
z r6mych material6w: to aiurowe, tam to z nieprzepuszczalnej folii. 
W ksztaltach klienta - wykrywalnej w obserwacji strukturze rzeczywistosci 
- nie rna nic, co stanowiloby 0 wyzszosci jednego materialu nad drugim 
(choe, oczywikie, mog,! bye inne wzgl~y decyduj,!ce 0 wyborze). 

Naszkicowany tutaj pogl ,!d moma nazwae i n st r u me h talizmem 
mat e m at y cz n y m. Glosi on, ze akceptacja teorii naukowej zobowi ,!zuje 
wprawdzie do uznania istnienia nawet wysoce teoretycznych obiekt6w, 0 ile 
S,! obserwowalne w sensie Shapcre'a, ale nie do uznania nierozst rzygalnych 
empirycznie specyficznie matematycznych wlasnosci modeli teoretycznych za 
cechy stru kturalne samej rzeczywistosci . Z takiego punktu widzenia moma 
ujrzeC w nowym swietle niekt6re kwestie dyskutowane w ostatnich latach 
w ramach sporu mi~zy realizmem a an tyrealizmem . 

• Klient szalonego krawca 

Pierwszy przyklad. Hilary Putnam, najpierw zwolennik tzw. realizmu 
naukowego, w polowie la t siedemdziesi'!tych zaj,!l stanowisko, kt6re 
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nazwal realizmem wewnytrznym . Zgodnie z tym pogl,!dem, swiat jest 
poznawany zawsze z perspektywy okrdionego uklad u pojyciowego i nie 
rna zadnej pierwotnej wzgl¢em pojyt struktury. Nie rna wiyc zadnej 
"prawdy" transcendentnej wzglydem pojyt, prawda jest zrelatywizowana 
do danego ukladu pojyciowego i bywaj(! uklady poznawczo rownoprawne. 
Innymi slowy, jdli rzeczywistosc jest klientem szalonego krawca, po
znajemy j,! zawsze w jakims ubraniu. Zdaniem Putnama wynika st,!d, ze 
prawda 0 kIiencie jest zrelatywizowana do ubioru - raz obejmuje rozmiar 
swetra, kiedy indziej marynarki - a golasa nie rna. 

l ednak st'ld, ze golas jest niewidzialny, nie wynika, ze nie rna on 
obiektywnych, pierwotnych wzglydem odzienia, ksztaltow. Zeby je poznac, 
przymierzamy rome ubrania: jedno okazuje siy gdzieniegdzie za lume 
(powiewa na . wietrze), w innym miejscu przyciasne (material p~ka), 
wreszcie wybieramy z calej oferty krawca to, ktore najlepiej pasuje. Oprocz 
ksztaltow golasa - struktury rzeczywistosci - ukazuj(! si~ nam wlasciwosci 
tkaniny - ukladu pojyciowego, aparatu matematycznego - np. glad kosc, 
szorstkosc. Nie rna to przeciez nic wspolnego ze wzgl¢nosci(! prawdy, 
a tylko z faktem, Ze prawda moze byc pod ana w rozmaitych opakowa
niach, nigdy zas luzem. Najlepsze teorie naukowe sformulowane w od
miennych, ale rownoprawnych ukladach poj~ciowych byd,!, oczywiscie, 
odmienne. Ale roznice b~d(! dotyczyly jedynie struktury poj~ciowej, np. 
matematycznej, tych teorii, a nie empirycznie wykrywalnej, obiektywnej 
struktury badanej rzeczywistosci . 

Inny przyklad. Ian H acking przedstawil si~ w latach osiemdziesi'!tych 
jako zwolennik entity-realism, realizmu w sprawie przedmiotow teoretycz
nych, w odromieniu od theory-realism, czyli realizmu w odniesieniu do 
teorii. To znaczy, ze Hacking wierzy w istnienie pr,!d u elektrycznego, ale 
nie wierzy w prawdziwosc teorii elektromagnetycznej. 0 istnieniu przed
miotow "nieobserwowalnych" (bez pomocy przyrz,!dow) przekonuje go 
fakt, ze moma nimi manip ulowac, np. mom a nimi rozbic j,!dro atomu. 
W tym celu jednak wystarczy uznawac kilka podstawowych prawd (home 
truths) 0 danym przedmiocie, a nie cala teori~ na jego temat, ktora moze 
okazac si~ falszywa tak, jak wi~kszosc teorii wyst~puj(!cych w historii 
nauki. lednak kryteria wyboru prawd podstawowych z caloSci dost~pnej 
wiedzy teoretycznej S,! wysoce niejasne. Dlatego nie jest j asne, jak moma 
oddzielic uznanie istnienia jakiegos przedmiotu od uznania za - hipotetycz
nie - prawdziw,! calej wiedzy na jego tern at. 

Z punktu widzenia instrumentalizmu matematycznego podejrzliwosc 
Hackinga pod adresem teo rii jako takiej, w odrom ieniu od jej niektorych 
trdci , zn ajd uje brakuj,!ce jej uzasadnienie. Uznanie istnienia przedmiotow 
teoretycznych nie wymaga uzn ania prawdziwosci teo ri i w jej warstwie 
matematycznej. Struktura matematyczna jest tworzywem do bud owy 
modeli rzeczywistosci, a nie cz~sci,! samych modeli. Moma wiyc wierzyc 
w pr,!d elektryczny, ale nie w to, ze war to sci nat~zenia pr,!d u e1ektrycznego 
zmieniaj(! siy w sposob ci,!g/y, a nie skokowy, albo w sposob skokowy, 
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a nie ciltgly, w zaleznosci od napl~la. W tej ostatniej kwestii moma 
wiedziee tylko tyle, ze ewen tualne "skoki" slt mniejsze, niz rozdzielczQse 
naszych aparatow pomiarowych . . 

PowYZsze uwagi pozwalajlt oddalie rzekome potwierdzenie empiryzmu 
konstruktywnego van Fraassena: wiele teorii fizycznych rna rownowazne 
empirycznie, alternatywne sformulowania, zakladajltce odmienne ontolo
gie: czltsteczkow'! i pol ow'!. Wed lug pierwszych, cz'!stki oddzialuj,!c 
wzajemnie na siebie wytwarzaj,! pole. Wed lug drugich, pole jest bytern 
pierwotnym, a cz'tStki stanowi,! jego tzw. osobliwosci. Zgodnie z prezen
towanym tutaj pogl,!dem pole jest by tern matematycznym, sluzltcym 
jedynie budowaniu modelu oddzialywan fizycznych. Ontologia polowa 
dodaje do ontologii badanej rzeczywistosci wlasnosci czysto matematycz
ne, niepoznawalne empirycznie - np. wlasnosci regularnosci pola: ci,!glose, 
rozniczkowalnose itp. St,!d alternatywne ontologie, na przekor sugestiom 
van Fraassena, nie mog,! bye - z filozoficznego punktu widzenia, inaczej 
niz z punktu widzenia okreSlonych zastosowan naukowych - jednakowo 
powamie (albo jednakowo niepowamie, jako tylko pewne wizje) trak
towane. 

Na zakonczenie moma zaryzykowae odpowiedz na ulubione pytanie 
krakowskiego fil ozo fa, Michala Hellera: dlaczego przyroda jest matematy
czna albo matematyzowalna? Z powyzszych wywodow wynika , ze w samej 
przyrodzie nie moma zaobserwowae niczego, co moma by nazwae 
matematycznoSci,! alba niematematycznosci,!. Matematyczne Set tylko 
struktury modeli ukladow fizycznych, czy przyrodniczych, w ktorych 
wyraza siy nasze poznanie naukowe. Z punktu widzenia szalonego krawca, 
przyroda jest w takim samym sensie matematyczna, jak golas jest 
ubieralny. Zas im bardziej matematyczne, czy tez im bardziej regularne 
wlasnosci matematyczne majlt "szaty", tym Scislej daj,! siy dopasowae do 
"ciala". 

Pr,!d elektryczny jest wi~ ukryty nie tylko pod powierzchnilt zjawi sk, 
jak swiatlo zarowki i cieplo zelazka, ale tez pod ubraniem - wierzymy, ze 
dobrze dopasowanym - funkcji natyzenia, napiycia itd. 

Adam Grohler 

ADAM GROBLER, ur. 1949, absolwenl malemalyki i lilozolii UJ, adiunkt 
w Inslytucie Filozolii UJ . PublikowaJ w "Znaku" oraz ksajowych i zagranicznych 
czasopismach specjalislycznych. Zajmuje si~ gJownie IiJozoli~ nauki . Mieszka 
w Krakowie. 
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• Pasja sensu 

Jednym z charakterystycznych przejawow dzisiejszej lektury dziel 
Czeslawa Milosza jest to, ii uwaga sporego juz zastt;:pu badaczy jego 
dorobku skupia sit;: przede wszystkim na wczesnych wierszach poety. 
Utworom z mlodzienczego okresu, jak sit;: zd aje, poswit;:cono najwit;:cej prac 
krytycznych, przyczynkow i erudycyjnych komentarzy.l Czyiby miala sit;: 
zatem powtorzye historia z uczon'! lektur,! trzech wieszczow, ktorych 
wczesna tworczose doczekala sit;: najbardziej calosciowych i chyba najbar
dziej, jak dot,!d, wnikliwych opracowarl? S,!dzt;:, ii powyisza sytuacja 
w pewnym stopniu bierze sit;: z przekonania, ie to wlasnie w mlodzienczych 
utworach najpelniej i najklarowniej wypowiada sit;: dynarniczna rzeczywis
tose epoki , rzeczywistose nie przefiltrowana jeszcze przez sceptycyzm 
pozniejszych rozpoznan, nie podmyta przez w'!tpliwoSci, ktore nios,! ze 
sob,! ciemne nurty "wieku mt;:skiego", i ie to wlasnie 0' tedy mamy do 
czynienia z najbardziej spontaniczn,! ekspresj,! doswiadczen, ktore niepo
kome, mlode slowo przetapia w niepowtarzalny swiatopogi,!d. 

IMam lu na mysli dwie ksi~zki rekonslruuj~ce swiat wczesnego Mitosza: J. Kryszak, 
Kalaslrojizm ocalajqcy. Z problemalyki poezji Izw . Drugiej Awangardy, Bydgos= 1985; M. 
Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wroclaw 1984 oraz wznowione w Londynie w 1987 (w 
pi¢dziesi~ciolecie pierwszego wydania) Trzy zimy opalrzone wspaoialymi interprelacjami 
zawartych w zbiorze wierszy (ez. Milosz, Trzy zimy i Glosy 0 wierszach, pod red. Renaty 
GorczyDskiej i Piolra KJoczowskiego). . 
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Wydaje siy nam, iz przychwytujemy w6wczas swiat artysty w stanie 
jakiejs szczeg61nej, a niezwykle atrakcyjnej dla uczonego krystalizacji 
znaczeniowej; czujemy, ze tylko mlodose moze sobie pozwolie na luksus 
tak bezceremonialnego wymuszania znaczen, zdradzania najglybszych 
intencji , afirmacji i sprzeciw6w, bezposredniego m6wienia przez bunt , 
smiech czy lzy.2 Ta intuicja badawcza pozostaje zreszt'! w zgodzie 
z romantyczn,! teori,! m6wi,!c,! 0 szczeg6lnej roli dzieciyctwa oraz mlod osci 
w procesie rozpoznawania istoty swiata i zycia. Zauwazmy jednak, iz ten 
tak istotny dla dziej6w literatu ry postulat egzystencjainej, czy - wyziej 
- biografi '-'znej szczerosci, wyd aje siy Miloszowi dosye obcy i jesli gdzieS siy 
przejawia, to w spos6b bardzo oszczydny, powsci~gliwy, czasami trak
tow any bywa nawet z nieukrywan,! niechyci,!.3 

Domen~ autora Ziemi Vlro do dzis pozostaj~ duchowe przygody lub 
raczej przypadloSci czlowieka dwudziestego wieku, jego zagrozenia, na
dzieje i rozmaite rodzaje uwiedzen, mniej natomiast: klopoty z wlasn,! 
niepowtarzalnosci ,!, z zaborczym bozkiem ego, staraj,!cym siy zamkn'le 
swiadomose w niebezpiecznej , zdaniem pisarza, klatce solipsyzmu. Nie
specjalnie interesuje go literatura traktowana wyl,!cznie jako skarga 
ludzkiej subiektywnosci. Wszak i jego tw6rczose dose trudno byloby 
potraktowae j ako jeszcze jeden przyczynek do skromnych, jeSli je widziee 
w trad ycyjnych wymiarach, choe sk~din~d pasjonuj~cych dziej6w polskiej 
biografistyki intymnej; szczerose sarn a w sobie nigdy nie starczala mu za 
egzystencjalny czy literacki atut. 

l eSli wiyc nie spontanicznego wyznania wchodz'!cego w zycie czlowieka, 
nie kolejnej wersji "spowiedzi dzieci,.:cia wieku", czeg6z by szukae we 
wczesnych pismach Milosza? Moze osobowosci domagaj,!cej siy uzasad
nien dla ludzkiego swiata takze, a moze przede wszystkim, poza subiektyw
nym porz'!dkiem wlasnego ,ja"? A moze czegos wiycej niz zwyklismy 
oczekiwae po mlodoSci oprawiaj,!cej wszystko w niepowtarzalny wdziyk 
pierwszego wzruszenia? luz na podstawie tego, co dot,!d napisano 0 wczes
nym Miloszu, potwierdza siy intuicja, ze wlasnie w tym przypadku 
nalezaloby poszukiwae wlasnie owego " wiycej", a wiyc czegos, co nie 
daje siy zamkn '!e w tradycyjnych kategoriach mlodzienczej sI)Ontanicznos
ci, tej podstawowej odpowiedzi na "stary swiat", kt6rej zwyklo siy 
przeciwstawiae przede wszystkim nieokielzan,! woly niepodleglosci gor'lce
go, spontanicznego serca. 

S,!dzy, iz trzeba by tu szukac pewnej charakterystycznej dla Milosza 
dykcji doswiadczenia, dykcji przejawiaj'lcej siy w sposobie artykulowania 
tych walor6w wszelkich rozpoznan, kt6re - mimo swego wewnytrznego 

1 Mari a la nioD w wywiadzie przeproWad7..0Dym przez B. Maciejewskiego zauwaid: "W 
wielru rnlodzienczym wlaSci wie rna my do czynienia z bardzo zywym, powiedzialabym - eks
ploduj,!cym slosunk iern do wartoSci" (M aterial wybuchowy i heblowanie klock6w, "ild" 1975, nr 
23, s. 6). 

J Mi losz woli rn6wic 0 sztuce jako pr6bie odkupieni a win .. z1osliwie lriumfujqcego naszego 
»ja"" i w lym znaczeni u pozoslaje ona dla niego "ci"g1" ucieczk,! przed so b,! samym". Zob . Cz. 
M ilosz, Ogr6d nauk, Lublin 1986. s. 20-2l. 



charakteru - nalezl! bardziej do kategorii prawa anizeli odczucia. W istocie 
jest to wyprawa po wartoSci przenikajl!ce i zobowil!zujl!ce calosc ludzkiej 
egzystencji. Pasja sensu wydaje si~ u tego poety najpetniej oraz najgl~biej 
przeSwietlac, organizowae i dynamizowac wszystkie etapy jego tworczosci. 
To wlasnie w wierszach autora Trzech zim odnajdujemy cwo tak rzadko 
spotykane, a przede wszystkim w takim nat~zeniu objawiane pragnienie, by 
swiat odslonil swe znaczenia przede wszystkim w wymiarze teologicznym; 
w wymiarze wartosci stale nas przekraczajl!cych i - az do ostatecznego 
ocalenia lub unicestwienia - zobowil!zujl!cych . 

T ak typowe dla wczesnego Milosza patos i powaga we wskazywaniu na 
ponadjednostkowe znaczenie jego poetyckich rozpoznan braly si~ z prze
konania 0 szczegolnej randze przedsi~wzi~tej wyprawy, z poczucia, ze od 
jej powodzeni~ zalezy, doslownie, wszystko. 

W LiScie 11/1935 r. pisal: 

Jerzy, Jerzy, czyz to jest pycha, Idedy wiara nam si~ odslania 
i laska nie widzenia, ale dotykania 
do praw i dziejow ktore w ludziach spi~? 

Rozmai te zdajl! si~ powody rozplomieniania si~ owej pasji, rozne sl! teZ 
sposoby, w ktorych si~ ona przejawia. NajogoIniej moma by powiedziee, iz 
u jej hooel staje dramatyczne poczucie aksjologicznej destabilizacji swiata, 
zatrwoZenie konsekwencjami zagubienia wzorca, wedle ktorego pokolenia 
mniej lub bardziej swiadomie wznosily swojl! humanitas, I~k przed unie
wrazliwieniem si~ czlowieka na ten rodzaj porzl!dkujl!cego byt rytmu, 
ktory byl przezen odbierany bardziej sluchem duszy nizli innymi zmyslami. 
Milosz w swojej tworczosci podchod zi do tej problematyki od wielu stron; 
krzyzujl! si~ u niego pytania, jak w palimpseScie nakladajl! si~, zacieraj l! 
i odslaniaj l! wersje moZliwych odczytan j uz nie tylko na poziomie jednej 
ksil!zki, lecz nawet jednego wiersza . 

• Poeta i historia 

W debiutanckim Poemacie 0 czasie zastyglym (1 933), na co niejedno
krotnie zwracali uwag~ zajmujl!cy si~ nim krytycy, tym co spaja rozmaitose 
wspolczesnych poecie doswiadczen, jest przede wszystkim przestrzen 
historii. To na jej terenie i poniekl!d jej srod kami rozgrywa si ~ tam walka 
o nowego czlowieka; walka na idee i ideologic, nowe i stare bronic, walka 
wsrod mas i 0 masy, boj na smiere i zycie, wobec ktorego nikt nie moze bye 
oboj~tny. Glosy i znaki tego zgielku dziejow r6Znymi poetykami wdzieraj l! 
si~ do Poematu, zaznaczajl!c w nim zarowno estetyczne jak i spoleczne oraz 
polityczne racje i anty-racje, wposrod ktorych poszukiwal siebie niespokoj
ny stud ent wilenskiego uniwersytetu. 

Ksi l!zk~ otwiera wiersz 0 niemoznosci ucieczki p rzed koniecznokiami 
historii . Czysta rzeczywistosc idealu, ktorl! w inicjalnym utwofze tropi 
" badacz ksztaltow" , podlega rozkruszen iu, gdy drzy ziemia od huku dzial 
i krzyku poruszonych tlumow. W lej odmienionej rzeczywistosci niemoz
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liwym siy okazuje ponowienie szlachetnego w swej poznawczej intencji 
gestu odgrodzenia siy od tumultu przyspieszajqcego czasu. Dzis juz nie 
moma wrocie do samotni jak ow cierpiytnik z Croisset - Gustaw Flaubert, 
by poswiycie swe zycie tropieniu doskonalych form, Idedy - jak pisze poeta 
- zyje siy "Posrodku zmilitaryzowanego kraju"4. Obraz zamordowanego 
mydrca, artysty, poety, ktory raz po raz bydzie siy przewijal w przedwojen
nych utworach Milosza, tu uzyskuje swoj pierwszy, dramatyczny kontur; 
oto: "Badacz ksztaltow na wqsldch schodach swego domu / lezal z za
krzeplq szyjq". 

Poemat 0 czasie zastyglym rozpoczyna wiersz mowiqcy 0 niemomosci 
ucieczld od realnosci dziejow, wskazujqcy na koniecznose zmierzenia siy 
z jej spolecznymi i politycznymi wyzwaniami. Jednakze juz w drugim 
utworze zbioru Milosz konstatuje niewystarczainose tego wysilku, ktory 
pomimo tego nalezy podjqe, pamiytajqc rownoczdnie 0 tym, iz nie moma 
na nim poprzestae. Poeta wskazuje na potrzeby odzysldwania doswiad
czenia glybszego niZli to, ktore daje si y opisae czy to w jyzyku historii 
politycznej, czy to historii spolecznej. Sqsiadujqcy z Opowidciq wiersz 
zatytulowany Pieniqdz konczy nastypujqca przestroga: 

Prokuratorze, idzie pusta noc, na naszych oczach lezy 
noc symboliczna 

a z magnetycznych pol, jak martwy pos~g na koniu 
cwaluje wsrOd chrz~stu lat 
prawda nielogicma 

(Poemat 0 czosie zostyglym) 

Czymze jest owa "noc symboliczna"? Czym "nielogiczna prawda" 
- jakby niesiona przez odglosy nadciqgajqcej burzy dziejowej? Niewqt
pliwie jest ona czyms, co nie midci si y wposrod zracjonalizowanych regul 
historii, czyms, co przekracza lub tez kwestionuje wylqcznose ludzldch 
strategii dziejowych i zamyslow - wszak pozostaje "nielogiczna", a w swej 
symbolicznej pojemnosci ukrywa mroczne strefy - ciqgle zakryte przed 
czlowieldem. To w istocie przez ty ciemnq prawd y jestesmy oblegani, to 
ona w rzeczy samej domaga si y od nas odpowiedzi. . 

W tym miejscu jestdmy swiad kami niezwykle wamego w tworczosci 
Milosza przesuniycia akcentow, ktore dokonuje si y jeszcze w obrybie dose 
czytelnej postawy kogos, kto wspOtuczestniczy w realnosci historycznych 
wyborow 5, a jednoczesnie przeczuwa koniecznose poszuldwania innego 
wobec jej "prawd" jyzyka. Tu wspomniana "noc symboliczna" jeszcze "na 
oczach lezy", pod czas gd y w nastypnych tomach coraz cZysciej byd zie 
pojmowane jako pewna wewnytrzna jakose czlowiecza, walczqca w nim 
o pierwszenstwo z symbolicznym dniem, coraz wyrazniej stawae si y bydzie 
nie tylko dajqc,! si y odczytae z zewnqtrz prawd q wieku, ale i prawd q 
najglybiej utajonej egzystencji. 

4 Cz. Mitosz., Poemal 0 czasie zaslyglym, WilDo 1~33, s. 3. 
, Ten etap w tw6rczooci Milosm znakomicie dokumentuje wspomniana juz ksi~zka M. 

Zaleskiego, Przygoda drugiej awangardy. 
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Po latach, dokonuj,!c rozmaitych wyborow z coraz obfitszego dorobku, 
Milosz konsekwen tnie pomijal wiersze z PoemalU 0 czasie zaslyglym. 
Czynil tak, jak moma domniemywae,wychodz,!c od przeSwiadczenia, iz ten 
zbiorek, podobnie jak inne mlodziencze utwory rozproszone po owczesnej 
prasie, nazbyt doglt;:bnie zawlaszczony zostal przez "demona historii"; zbyt 
czytelne S,! w nim polityczno-spoleczne orientacje i sprzeciwy, podczas gdy 
stosunkowo malo czytelna pozostaje artystyczna wyrazistose utworow. 
Kolejne edycje poetyckich wyborow rozpoczyna autor od Trzech zim 
(1939), jakby tym tomem wskazuj,!c na wartosci, ktore zobowi,!zywaly go 
dalej i gltt:biej w sposob bardziej istotny niZli wczesniej rozpoznawane, 
ktorym dal sitt: porwae w debiutanckim zbiorze . 

• W strefie eschatologicznego ryzyka 

ledn,! z najwamiejszych zdaje sitt: ta wartose, ktor,! moma by nazwae 
potrzeb,! istnienia w przestrzeni radykalnych wyborow duchowych. Coraz 
wyrazniej interesuje Milosza czlowiek egzystuj,!cy nie tyle w strefie ryzyka 
historycznego, ile eschatologicznego. Wlasnie Trzy zimy s,! tym pierwszym, 
tak wyrazistym krokiem w kierunku nowego samorozpoznania sitt: artysty; 
to gest wskazuj~cy na rozstrzygaj,!q roltt: wewntt:trznego swiata, ktory 
w przypadku poezji Milosza bywa odzyskiwany przede wszystkim przez 
pamitt:e i wyebramitt:. Utworom, ktore poeta przedrukowuje dzis z przed
wojnia, obca jest ta tak charakterystyczna dla klimatu dyskusji zagarystow, 
a jakos obecna w Poemacie 0 czasie zaslyglym, mlodziencza pewnose, czym 
w wymiarze historii jest negowane dzisiaj i czym rna bye wywalczane jutro. 
Od Trzech zim doswiadczana realnose procesu dziejowego zostaje przez 
artysttt: wl~czona w tak~ rzeczywistose, ktora wsttt:puje w faztt: jakiejs 
niezwykle istotnej, obejmuj~cej cale istnienie dekompozycji wartosci. 
Wobec tego wyzwania czlowiek musi szukae nowego, nieznanego sobie 
dot~d systemu ich scalania, w ktorego swietle btt:dzie mogl na pewno 
odczytae swoj los i przeznaczenie. Od wspomnianego tomu cala tworczosc 
Milosza moze bye traktowana jako wyprawa przedsi~wzitt:ta w celu 
poszukiwania znakow koniecznej przemiany, jako wysilek dotarcia do 
zadan najbardziej utajonych a fundamentalnych. By je rozpoznae, by 
podj~e trud okreSlenia ich sensow, zaangazowana bye powinna nie tylko 
doswiadczana przez ludzi teramiejszose, ale takie przeszlose i przyszlose; 
nie tylko to, co owa dzisiejszosc w czlowieku uruchamia, lecz i to rowniei, 
co tkwi w nim in potentia, a co wydobyte bye moie i powinno, a witt:C: 
wyobramia, dar proroczy, czujnose eschatologiczna, jednostkowa i zbioro
wa pamitt:e wczesniejszych spelnien oraz zapowiedzi ... Na tym obszarze da 
sitt: usytuowae wiykszose wierszy z Trzech zim. 

"lui rok odnowien piantt: na piaskach rozbija" - oto pierwsze zdanie 
z wiersza Ptaki, ktorym to utworem zwykl poeta rozpoczynae taki:e 
przedrukowywane p6Zniej Trzy zimy. Ono jui zdaje sitt: zawierae sugesti~ 
takiej przestrzeni, wposroo ktorej przyjdzie artyscie rozpoznawae swoj 
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pojedynczy i zbiorowy los, j uz t utaj wydaje siy odslaniae centralny problem 
tomu, jakim jest ukazywanie swiata w swoistym poltrwani.u, w stanie 
jakiegos decyduj ~cego "pomiydzy" , w fazie przejsciowej: miydzy czasami, 
miydzy rozmaitymi stanami skupienia materii, na przeciyciu roznych 
perspektyw ludzkiego i pozaludzkiego doswiadczenia ... Motywy piany, 
szronu, ehmur - tak cZyste i tak czytelne u wczesnego Milosza - s~ tu 
najwyramiejszymi symptom ami owego procesu, przejawami takiego stanu 
swiata, w ktorym wszystko oscyluje miydzy zd~zaniem do zmarmurowie
nia, zeskalenia siy w martw~ skorupy a przemian~ w zyciodajn~ wody lub 
rozplyniyciem siy w ezoterycznym " nigdy i nigdzie" . Te i podobne i.m 
motywy, a takZe integralnie powi~zane z nimi serie pojemnych, panorarni
eznych, poetyckieh obrazow sluz~ Miloszowi do budowania tej tak charak
terystyczr..ej dla jego poezji prze s tr zen i pozornyeh z n i erucho
m i e n, ktora tai w sobie nieobliczalne moZiiwosci , rozci~gaj~ce siy od 
totalnego unicestwienia az po nowe zyeie. Owe moZiiwosci ukryte S,! 
zarowno w czlowieku, jak i w zdarzeniach i rzeczach, i daj~ znae 0 sobie 
w postaci dziwnego swiatla (lub blasku), ktore zen emanuje. Czasami 
przeczuwaj~ je zwierzyta, mruz~c na ty ehwily swoje dzikie oczy, ale one 
same w sobie Sll juz spelnione; ich kond ycji j uz one nie dotyczy. Tylko 
czlowiek, by przetrwac w procesie dochodzenia do prawdy 0 sobie samym, 
musi siy w nim rozpoznac, wybieraj,!c SW,! drogy wposrod wartosci do 
konca niejasnych i sprzecznych . 

Taki swiat, emanuj ,!cy tajemnicze swiatlo utajonej przemiennosci , 
odslania siy j uz w pierwszych wersach Bram arsenalu - jednym z najwaz
niejszych utworow interesuj,!cego nas tomu: 

Czu!e zwierz~ta wierne, milcz,!c, ze spokojem 
obszar park6w sled zi ly, mruzllC iekko szpary 
swoich oliwnych oczu. Posljgi zbieraly 
lise kasztan6w na glowy i z kamiennym zwojem 
praw dawn o przemienionych albo sladem miecza 
szly, oblepione nowych jesieni wawrzynem 
nad WOO !;!, gdzie okr\!cik papierowy plyn,!1. . 
SpOO zierni roslo swiatlo, zi mny blask przeswiecal 
przez sierse czujnie Jezllcych zwierzllt pr!;!gowanll, 
przez piwnice budowli zbryzganych dnia pian,!, 
i widae bylo skrzydla drzew, Jec,!ce w dymie. 

(Bramy arsena/u) 

Wspomniane swiatlo w wierszach Milosza rna co najmniej podwojn~ 
natury: moze bye zarowno swiat/em unicestwien, jak i odrodzen; moZe 
p rzepalac swiat na popio! i tkwic w bycie jako zrodlo nowego zaistnienia. 
W pierwszym znaczeni u pojawia siy na zakonczenie Bram arsenalu, gdzie 
" Od swiatla wszystko, co Zywe umiera" , zas blask drugiego opromienia 
liezne obrazy s~siad uj ,!cej z Bramami... Pieini, gdzie "swieq trawy 
i drzewa", gdzie mowi siy 0 " swietie lekkiej brzozy" i tajemniczym 
"blyszczeniu" ciala. Jego dwoistosc wydaje sjy najistotniejsz~ cz'!stk'! 
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natury mitycznej Kory, b~,!cej, jak s,!dz~, utajon,!, choc nigdzie z imienia 
nie nazwan'! bohaterk,! wielu wierszy z interesuj,!cego nas tomu.o 

• Duch Kory i tajemnicze dziecko 

Ouch Kory, duch cyklicznej przemiennosci zdaje si~ un osic nad 
swiatem ewokowanym przez wiersze z Trzech zim. Jak wiadomo, ona 
sarna, jako krolowa Tartaru i corka bogini ziemskiego wzrastania, jest 
nosicielk,! swiatla 0 podwojnym rodowodzie: swiatla slonecznego i swiatla 
podziemnego. Wszak przeznaczone jej bylo zamieszkiwac i ziemi~, i knun~ 
smierci - kr61estwo Hadesa. Charakterystyczne, ii: w cytowanym wyi:ej 
pocz'!tku Bram arsenalu owo swiatlo podziemne zwi,!zane jest z pOf'! 
jesieni, z cZllsem, w ktorym Kora zst~powala do swiata umarlych. 
W blasku tego paradoksalnego swiatla utajonego w ciemnoSci odslania si~ 
w czlowieku - jak pisze Milosz w Dytyrambie - "prawda, od kto rej l'lcdy 
winny dri:ee, a ona / nadchodzi cicho i wieczor nie jest jui: wieczorem 
/ i ci~zar nie jest jui: ci~i:aram, / i los nie jest jui: tym samym losem" . I to 
ona wlasnie - sprawczyni periodycznych odrodzen, jak moma by do
mniemywac, pojawia si~ rowniez w zakonczeniu powyzszego wiersza, 
b~,!cego wyznaniem wiary w nadchodz,!cy "nowy lad form odrodzo
nych", wnosz'!c z sob,! t~ pozornie sprzeczn,! energi~ wszelkiej przemienno
Sci - ciemnosc zawieraj,!c,! w sobie swiat/o: 

Czula ciemnosc pochyla si~ nad czolem, 

jak ukochana nad cia lem Spiqcego 

i wqskq smuikq zawartej w niej swia tloSci 

przemywa powieki. "ldZmY" - mowi - " Idimy, 

rosa nie ta co byla przedtem wschodzi w ziolach, 

miasta nie te pod nami Sq na dole, 

zanu rzymy si~ raz jeszcze w czasu fale, 

sere strudzonych dotknq nasze dlonie, 

Gloria" . 


(Dytyramb) 

Mi t Kory zdaje si ~ symbolizowac konieczne dopelnienie Zycia 0 swiat
10, ktore umoi:liwiloby pelni ~ ziemskiego poznania, byloby to dopelnienie 
przez prawd~ natury, przez jej rytm, cykliczny lad wchlaniaj ,!cy moZli wie 
wszystkie aspekty smierci i doczesnego trwania. Czy jest to jednak 
poznanie prawdziwie wyzwalaj ,!ce? Czy cyklicznosc natu ry, ktorej sym
bolem pozostaje zst~uj ,!ca i wychodz'!ca z podziemi c6rka Demeter, 
dogl~bnie wypelni rzeczywistosc rozd artej duchowoSci czlowieka? Milosz 
juz przed wojn,! zdawal si~ w to pow'!tpiewac, a w powojennej eseistyce 
dawal temu wyraz ze wzrastaj ,!cym przekonaniem: stamt'lcd nie maZe 

• S~d~ , iz w g1~boko wizyjn~ i za razem ezoterycZIl~ na tu r~ wiersza MiloSZA wpisana jest 
r6wniei: mozliwosc takicb interprelacyj nych hipotez, kt6re, rozSwietlaj~c spo ro z ukrytycb 
w nicb sens6w, w przypadku tropu z c6rk~ Demeter ZIlajduj~ dodatkowe dla siebie uzasadni enie 
w postaci tajem niczej "onej", pojawiaj ~cej si~ w paru bardzo znaCZl\cycb wiersZAcb Trzech zim: 
w Bramach arsenalu, w SWirach, w PieSni i Posqgu m£Jlionk6w. 
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przyjsc ogarmaJClce wszystko pocieszenie. 7 W Trzech zimach najbardziej 
przekonywajClcym, jak SCldz~, dowodem na niewystarczalnosc argumentu 
natury jest tajemnicze dziecko - cos jakby plod mitycznej, hellenskiej pelni 
"na polnocnej krainie" - pojawiajClce si~ w sposob wyrazisty, a prowokuj'l
cy w lcilku bardzo znaczClcych tekstach tego przeciez nie az nazbyt obfitego 
w wiersze tomu (Ptaki, Bramy arsenalu, SWity). W dwu pierwszych 
utworach jego obecnosc przywoluje lumo rozrzucone wCltki antycznej 
kultury, mniej lub bardziej czyteJne rekwizyty srodziemnomorskiego swia
tao W Ptakach pojawia si~ "Cyrus", " krok tauryjskich wolow", "pelikany, 
zurawie", w Bramach... zas jego zaistnienie przynosi z sobCl obraz 
idyllicznego, poludniowego pejzazu, gdzie "stada brzoz/ dzwoniCl w drobne 
obloczki, czy gromady koz biale brody nurzajCl w pieszczotliwym dzbanie 
zielonego wClwozu". lednakZe one sarno jest plodem poronionym, wyda
nym na swiat jakby nie w swoim czasie. We wszystkich trzech utworach 
przedstawione zostalo jako twor obcy, jako istota demoniczna, porazaiClca 
i:ycie sWCl prowokujClCCl odmiennosciCl. W Switach powiedziane jest, iz Jego 
przejscie spowoduje, ze "zawyje czas", zas w otwierajClcym tom wierszu 
mowi si~ 0 nim: 

Dziecko, niedobre dziecko, gdziez lwoje zasrugi, 
jakie dla ciebie dary ptak6w ial wyjedna? 
Palrz, nawet z lwojej r~ki , zranionej 0 g1ogi, 
chi6d wyplywa, na ziemi znacz~c slad ze srebra. 

Wszyslko, co z lwojej g1~bi moze bye pocz~te, 
nim grani~ narodzin przejdzie, marlwe jest. 
Wszyslko, czego dOlykasz w nocy fundamentach , 
sypie si'r jak. igliwia jesiennego deszcz 

(PlakI) 

lednak najbardziej znaczilCa dla toku naszego rozumowania wizja tej 
postaci, peine dramatycznych i drastycznych skontrastowan, zostala przed
stawiona w Bramach arsenalu. Charakterystyczne, iz jej ukazanie si~ 
poprzedza obraz "mlodej kobiety", ktora przychodzi z krainy "gdzie 
wyrasta wszelka pi~knosc zywa" i ktorej towarzyszy aura wyraznie 
polnocnych nastrojow; pojawia si~ "w gl~bi zamglonych ogrodow", zasjej 
"uda ruchliwe", znow przynoszCl narratorowi, jakby na zasadzie kontrastu , 
wspomnienie dalekiej Italii i polozonej tam Pompei . A oto co wyda z siebie 
owo spotkanie dwoch swiatow - po/nocy i po/udnia: 

A jesli dziecko zrodzi si~ z lej krwi siowianskiej, 
patrz~ bielmem, lbem ci~zkim na stopnie poloczy 
i z czworgiem lap w powielrzu w dzien b¢zie i w nocy 
spae, jak. kon marlwy w runi wypalonych pastwisk 

(Bramyarsenaiu) 

Zob. m.in. Widzenia nad Zatok.q San Francisco (pary;i; (969). Tam rozdziaty 3, 6, 7 i inne. 
Par. rowniez uwagi Mi!osza zawart.e w Ogrodzie nauk, Lublin 1986, s. 20, 41 i w Ziemi Vlro, 
Warszawa 1982, s. 101-104, 170. 

7 
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Ten twor Miloszowych nadziei i Iykow nieodparcie przywodzi na mysl 
inne, slawne w polskiej literaturze dziecko, ktore z kolei uosabiac mialo 
perniy narodowego i czlowieczego istnienia: to " Wskrzesiciel narodu" 
z Widzenia ksi(!dza Piotra w Dziadach cz(!.~ci lIf. Dno, rownie jak w Trzech 
zimach tajemnicze i rownie jak u Milosza z "matki obcej" maj'lce siy 
narodzic, jednak inne nosi w sobie przeznaczenie; naroo, ktory si y w nie 
wcielil, przez SW'l smierc na krzyzu Europy mial nareszcie zasluiyc na ty, 
tak dot'ld bezskutecznie wywalczan'l, wolnosc. Odkupienie mialo przyjsc 
poprzez niewinnosc dzieci~ego cierpienia. Miloszowe dziecko jest owocem 
innych pragnien. Powolal je do iycia nie tyle kryzys istnienia narodowego, 
ile kryzys cywilizacji rozdzieranej przez systemy spoleczno-polityczne, 
przez wizje antropologiczne wzajem sobie przecz'lce, przez kultury, wy
twarzaj'lC'l - jak powiada poeta we Wcieleniu (1937) - "wiary falszywe" 
i "sztuczne bostwa". Nadzieja, iz na pniu polnocnej natury uda siy 
zaszczepic moze jeszcze gdzid daj'lc'l siy odnaleZc zYW'l gal'lzky srodziem
nomorskiego humanizmu, zdaje si y przez pewien czas ozywiac Miloszow'l 
wyobrafuiy. Czytelnym, choc jednoczesnie jakos wieloznacznym i tajem
niczym swiadectwem tych poszukiwan, pozostaje dla mnie wlasnie analizo
wany powyzej motyw kobiety "na polnocnej krainie", ktora wydala 
z siebie dziecko obce wsrod innych i obce dla siebie. Obie, w istocie 
o romantycznej proweniencji, perspektywy myslenia (i zarazem: ocalenia): 
"przez NarOd" i "przez Natury" juz wtedy wydaj'l si y poecie niemoZliwe 
do ponowienia jako propozycje peJnej rzeczywistosci czlowieka. 

Dla autora Trzech zim natura sarna w sobie nie jest ani jasna, ani 
ciemna. luz na poziomie jednego wiersza moze mu siy ona odslaniac jako 
jedna i druga, a moZliwosci jej przejawien rozci'lgaj'l si y od infema az po 
idylly. W rzeczy samej kraina natury, jako cZ'lstka samorozpoznaj'lcego siy 
czlowieka, rozci'lga si y tu nie tyle na zewn'ltrz, ile wewn'ltrz niego. 
Wszystko zaleiy od tego, kto j'l zarnieszkuje . 

• BJask wewn~trznego swiatJa 

W Powolnej rzece obserwujemy charakterystyczn'l ewolucjy, ktora w is
toc1e wi'lie siy z przernian'l podmiotu jej doswiadczaj'lcego: od pogody swiata, 
jakby odnowionego blaskiem ludzkiego trudu na pocz'ltku wiersza, za
czynaj'lcego siy od obrazu: "Tak piyknej rzeki, jak ta, juz od dawnaj nie bylo; 
trawa tuz przed sianokosem bujna i rosy perna", a koncz'lcego siy wizj'l krainy 
potypionej, zdeformowanej czlowiecZ<} grzesznoSci'l, kiedy to "KIwi,! cykutyj 
woo przestrzen mu siy wydala rozlegla". Swiatlo wszelkiego bytu dobywa siy 
tu z czlowieka. Dobywa siy z niego - i ku czemu prowadzi? Na co wskazuje? 

W wizjach Milosza swiatu po mozliwych przemianach brak jakichs 
stosunkowo czytelnych konturow.8 lest dosc enigmatyczny i we wszelkich 

• Mi!osz powstrzymuje si~ przed wy!oi.eniem anagogiczoego por14dlcu swej symboliki. 
U oiego co~ ,jest", "istoieje", rna seos g!~bszy oii. literaloy, oalcierowuje ludzkll uwag~ Iru 
planowi Nieznanego, jedoaki.e poeta nie ukazuje ostateczoego skutku przedstawiooych marzen, 
jak to si~ dzieje chociai.by w Boskiej komedii Daotego. 

http:chociai.by
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napomknieniach 0 nim przedstawia go poeta raczej w kategoriach 
aksjologicmych niz epistemologicmych; akcentuje bardziej sposob jego 
uobecniania si~ w czlowieku anize1i wskazuje na kon kretny obszar jego 
pozaludzkiej realizacj i. Bardziej interesuje go to, jak ten swiat powinien bye 
zamieszkiwany, ani Zeli: co i kiedy b~ziemy zamieszkiwae. W wierszu 20 
lutego 1938 roku mowi 0 "prawdzie wi~kszej" nWi ta, w ktor,! do t,!d 
wierzylismy, 0 czasie komunii ("poj ednania spiew") i 0 "czasie praw
dziwym", w ktorym pi~kno i prawda, jak powiada w Dytyrambie, b~,! nas 
jednako dotyczye i jednako wypowiadae, czyni,!c czyteinym post~puj,!ce 
dzis zacieranie si ~ granicy mi~zy dobrem a zlem: 

Wi~c zaczynamy w\!dr6wk~ wspanialq, zdumieni , ze tak 
dlu go czekae trzeba 

na pi~knose, co powinna bye wid zialna 
i la twa nawet dziecku. Na ten nowy lad 
form odrod zonych, wyraiajqcych chciwie 
prawd~, od kt6rej lqdy winny drzee, a ona 
nadchodzi cicho i wiecz6r nie jest jui: wieczorem, 
i ci~i:ar nie jest jui: ci~ i:arem, 
i los nie jest jui: tym samym losem. 
Bo oto spada blysk i ziemski dom rozdziela: 
d obro jest tu i zlo jest tu. I czeka niesmiertelnose 

(Dy/yramb) 

Ty WlZJY poprzedza niezwykJe dla nas istotny, a przytoczony juz 
wczdniej fragment dotycz,!cy swiata wyprowad zanego ku nam z przeczue 
i domysl6w przy pomocy mowy, w kt6rej "zmil knie spor / 0 to, jak to rna 
bye opowiedziane, co naszych ust na swoj,! spowiedZ chce". Prawda 
jFyka, polegaj,!ca tutaj na nieustannym przekraczaniu czlowieczych ogra
niczen, pozostaje dla Milosza warunkiem odzysk.iwania prawdy bytu; obie 
S,! di an ze sob,! jak najscislej zwi,!zane. Warunkiem ich obopo\nego 
zaistnienia jest wl,!czenie ludzkiej przytomnosci w akt duchowego otwarcia 
si~ na to, co pozaracjonaine i pozazmyslowe, i co zarazem przenika wszelkie 
istnienie tak, jak - uZywaj,!c Miloszowej metafory - pr4d rzeki kaZde 
zanurzone w nim ziele. Poeta szuka mowy, ktora zdolalaby wl,!czye w siebie 
wszystko: zarowno to, co przejawione jak i nieprzejawione; wcielaj,!rej 
niemane w porz'!dek rozpomanego i - na odwr6t; mowy, w ktorej cz~se 
istnialaby ze wzglydu i w imi~ jakiejs wiykszej , p rzeczuwanej i doswiadczanej 
CaloSci. Tylko tak jest moZliwy do odzyskania wspomniany wyzej Sens. 

Wydaje si y, ze poezja Milosza w swoich najwybitniejszych realizacj ach 
wylania siy ze sfer y p osredni cz enia mi~zy obrazem a rytmem, 
mi~dzy tym, co j,! zakorzenia w szeroko rozumianej rea!nosci , w sklad 
ktorej wchodzilyby takze pami~e i wyobram ia, a tym, co j,! otwiera ku 
takiemu Niemanemu, ktore jest warunkiem wszelkiej prawdy i wszelkiego 
sensu . Obraz odwoluje siy do tego , co w nas doswiadczone, rytm - do tego , 
co moZliwe, a jeszcze niepeine. Ten drugi zanurza w tym, co przekracza 
nasz'! skonczonose oraz pojedynczose i - pomnazaj,!c spelnione - w jakims 
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istotnym stopniu znosi ludzk~ trwogl[: przed bezsensem istnienia. W swych 
najbardziej pierwotnych p rzejawach pozostaje zawsze zrodlem optymizmu. 
" Rytm bowiem dobiegaj~c nawet kOl1ca posiada zdolnosc ponownego 
poczynania siy w sobie" - pisal Boleslaw Lesmian. 9 

Rytm pozostaje tu zrOdlem odnowien. W nim utajone jest trwanie - co 
do tego zapewne zgodziliby si~ zarowno autor Dziejby lesnej jak i tworca 
Trzech zim -lecz jest to trwanie na tym samym poziornie co natura, a na to 
j uz nie moglby przystac nawet wczesny Mi!osz. Jemu, w przeciwienstwie do 
Ldmiana, rytm nie wystarczylby juz za swiatopogl~d. Niew~tpliwie 
energia wszelkich cyklicznosci jest regeneruj~ca. Dostarcza sit do prze
trwania, dopelnia do wiecznej natury, lecz z niej nie wyzwala. Wystarcza, 
by spontanicznie oddac sil[: Nieznanemu, lecz nie staje jej wtedy, gdy 
przychodzi wybrac siebie nowego z tragiczn~ swiadomoSci~ skazania na 
ziemskie niedopelnienie czlowieczenstwa w czlowieku . 

• Zatarty nomos 

Jak juz wspomnielismy, Trzy zimy ukazuj~ rzeczywistosc w stanie jakiejs 
dramatycznej metamorphosis, w momencie przesilenia, w fazie decyduj~cej 
przemianyt°, ktorej da\szy przebieg zaleZy nie tyle od tego, co obiektywnie 
tkwi w bycie jako taki m, ile od duchowych predyspozycji czlowieka; od tego, 
co on zrobi ze sob~ i swiatem, w ktorym jest i z ktorego jest. Nadchodzi czas 
wyborow zasadniczych, czas rozswietlen najbardziej elementarnych i w rze
czy samej si~gaj~cych w najdalsz~ gl~b duchowej istoty jednostek oraz 
ludzkiej zbiorowosci. Bowiem wszystko co sil[: zbliza, to bydzie: 

... wielkich tajemnic wyjasnienie, 

czerwona luna rozd arla przez sine plomienie 

aieby spe!n.il si\! ogien, dotychczas niewytlumaczony, 

ten, co we snie nas dogania. 


(List 111 1935 r.) 

Jest to wi~ czas gll[:boko naznaczony jakims eschatologicznym znamie
niem, pora rozstrzygnil[:c ostatecznych i najoczywisciej niebezbolesnych; to 
wejkie w przestrzen ognia, ktory albo spala, albo oczyszcza. Milosz 
postrzega ludzkosc egzystuj~q na granicy potl[:rnych, a jednak jakos 
wzajem sprzecznych, a nawet znosz~cych sil[: rzeczywistosci. Sposrod wielu 
warto by wskazac na dwie: tl[:, ktora pragnie to co najistotniejsze 
ograniczyc do ziemskich koniecznosci czlowieka i tl[:, ktora chcialaby 
widziee ludzk~ istotl[: w porz~d ku wartosci transcendentnych, stale j~ 
przekraczaj~cych i dopelniaj~cych. W Powolnej rzece tl[: antynomil[: rozpoz
nac mozemy pod dwoma, jaki:e wymownymi imieniami: Marii i Maryi. 
Miydzy tymi dwoma znakami-wyzwaniami ma wybierac uczestnikjakiegos 
tajernn iczego pochod u zmierzaj~cego w nie mniej tajernnicze jutro: 

• B. LeSmian, U trade! ryrmu, [w:] Szkice literackie, oprac. 1. TILnadel, Warszawa 1959, s. 73. 
10 M. Zaleski bardzo trafnie nazwal ten moment "punktem arcbimedesowym'~ rozwoju 

cywilizacji. Zo b. M. Zaleski , przygoda dmgiej awangardy, s. 70. 

http:spe!n.il
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Na wydrnaeh Maria, spiewali, Maryja, 
r~k~ zbroczon4 skladaj4c na siOOlo, 
nie wiedzial, ezy to jest to nowe gOOlo, 
ktore rna zbawiac, choeiai dzis zabija. 

(PolVo{na rzeka) 
Przestrzen wyboru odslania si~ tu jako rozpostarta mi~dzy swiatem 

zsakralizowanych sen sow i swiatem, ktory sj~ bez nich obywa. Pewnosc, 
pod jakim "godlem" moZliwe jest "zbawienie", obecnie ulegla w czlowieku 
jakiemus istotnemu rozchwianiu. Zatarty zostal nomos, ten jakis wewn~
trzny wzor melodyczny, wedle ktorego Iudzkosc, mniej lub bardziej 
swiadomie, porz'!dkowala sw6j byt. Ow wzorzec, jako najbardziej uwew
n~trzniona i uwewn~trzniaj,!ca swi~tosc, przekazywany byl z pokolenia na 
pokolenie, urnozIiwiaj,!c przenoszenie i kontynuacj~ istnienia, a takZe 
ubogacanie jego doczesnych znaczen. Milosz, przede wszystkim w swojej 
p6Zniejszej eseistyce, daje wyrazny upust obawom, ze jego wspolczesnosc 
wzi~la jakis falszywy ton, ktory prowadzi j,! ku zagrozeniom 0 rozmiarach 
nieznanych dot,!d ludzkoSci. Wczesna tworczosc poety zawiera juz wyrazne 
slady tych obaw. 

Autor Trzech zim nie s,!dzi, izby moZliwe bylo jakieS restitutio ab 
integro, jakis powrot do przeszlosci jako do schronienia dobrzc obmys
lonego przez przodkow. Ta optyka jest mu w zasadzie obca. Ale obca mu 
jest takZe, 0 czym juz wspomnielismy, pewnosc, jak b~dzie wygI,!dal swiat 
po przemianie; czy b~dzie to rzeczywistosc nowego czlowieka, ubogacone
go w swej istocie i przeznaczeniu, czy tez zostanie po tym wszystkim 
eschatologiczny gruz. Milosz stara si~ raczej budowac tak'! przestrzen, 
w ktorej kumuluj,! si~ najrozmaitsze Iudzkie moZliwosci, rozci,!gaj,!ce si~ 
od odmienionego w swej najgl~bszej prawdzie zycia - po unicestwienie. 
Wybor zdaje si~ jeszcze ci,!gie moZliwy, lecz by rozpoznac jego sens oraz 
pot~g~ 'Ostatecznego wezwania, potrzebna jest wiara, jak powiad a poeta 
w wierszu 20 lutego 1938 roku, "W czas prawdziwy / W dzierzaw 
nieziemskich moc, w widzenia dar"; potrzebne jest podj~cie ryzyka "mowy 
rozumnej" i mocy profetycznej, ktore uniesie rytm jakiegos nowego, 
ocalaj,!cego nomosu ,jak zielen na dnie blyskawicznych rzek' .~. 

W Powolnej rzece stwierdza poeta, iz 0 naszym czytaniu bytu decyduje 
swiatio, kt6re nosimy w sobie. Od niego, 0 czym pisalismy wczeSniej, zalezy 
to, jak widzimy natur~ w nas i poza nami; to, jak j,! doswiadczamy i w co 
wpisujemy. Pytal Milosz we wspomnianym wierszu: 

Wi~e ezernu twoje 
oczy zarnkn~ly w sobie blask nieczysty 
jak oczy stworzen, ktore nie zaznaly 
zla i za zbrOOni 4 tylko t~Skni4? Czernu 
przez powieki zrnruione przeSwieca gor4ea 
ton nienawiSci? 

N a pytanie: sk,!d zlo? - Milosz tu jeszcze nie odpowiada. Zreszt'! 
w p6Zniejszej tworczosci pr6by odpowiedzi na nie b~,! nie nazbyt 
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czytelne. I jakby nie 0 to w tym wierszu chodzi. Dla nas najistotniejsz,! 
pozostaje Miloszowa diagnoza dotycz'!ca post{:puj,!cej wewn{:trznej slepoty 
czlowieka, prowadz'!cej do degradacji ludzkiego ethosu lI , do schodzenia na 
poziom natury z jej nieSwiadomym, bezwoJnym dobrem i zlem. Wysilek 
rozswietlenia coraz szerzej rozpoScieraj,!cych si{: ciemnosci moZliwy jest 
jedynie od wewn'!trz. Tylko stamt,!d pase moze swiatlo uwyrainiaj,!ce 
rzeczywist'! sytuacjy czlowieka i ukazuj,!ce zatajone jeszcze moZliwosci 
wyjseia. Milosz z jakims zadziwiaj,!cym uporem, nie· tylko w Trzech 
zimach, stara si{: pisae 0 swiecie zaJemym od tego swiatla . 

Kazimierz NOHiosielski 

KAZIMIERZ NOWOSIELSKJ, ur. 1948. Autor zbiorow poezji: Miejsce na brzegu 
(\ 975), SIan skupienia (1977), Dolklill'a obecnosc (\ 981), Codzienna zap/ala (1983), 
Uparle oddychanie (1989), Najbliisza dal (1989), Wiersze wyhrane (\ 990) oraz zbioru 
szkicow historyczno-iilerackich Ryzyko ohecnosci (1983). Pracownik Uniwersyletu 
Gdanskiego. Mieszka w Gdansku-Oliwie. 

/I Ethos rozumiem lu w znaczeniu, ktore przypomniat J. Tischner w rozprawie Etyka 
waTlosd i nadziei zamieszczonej w zbiorze: D. voo Hindelbraod, J .A. Kloczowski, J. PaSciak, J. 
Tischoer, Wobec warto.lei, Poznan 1984, s. 56: Ethos to tyle co "srodowisko", "domostwo", pole 
Zycia wszelkiej iSlOty iywej. Aby istota iywa mogla przynosic "swoj owoc", musi oajpierw 
maleiC sobie wlaSciwy ethos. Jest to wi~c przestrzen, w ktorej, w przypadku czlowieka, spotykajl! 
si, jed noczesnie: wolnosc i ludzkie przeznaczenie. 
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"SWI~TE SLOWO JEST" 

MILOSZOWSKlE PARADOKSY BYCIA 

Obecnosc pytan metafizycznych w poetyckim dyskursie Czeslawa 
Milosza, ich natarczywosc i powtarzalnosc jest chyba najbardziej rzucaj,!c,! 
siy w oczy sklonnosci,! tej tworczosci. Pytania te stanowi ,! jednoczeSnie 
pomost mir;:dzy poetyck,! i eseistyczn,! stron,! tego dyskursu; doswiadczenia 
poetyckie odbijaj,! si~ w lustrze mysienia dyskursywnego i vice versa, 
zachodzi nieustanny przeplyw idei i doswiadczen, wzbogacaj,!cy obyd wie 
strony i, oczywiscie, czytelnika. Miloszowskie "pytania metafizyczne" s,! 
pytaniami zrodlowymi w podw6jnym sensie; w sensie zrOdlowosci metafi 
zyki samej, ktora "Iezy u hode! myslenia bytu" (Heidegger) i w sensie 
zrodlowosci doswiadczenia, WyjScia od objawienia, zdziwienia swiatem, od 
epifanii tajemnicy istnienia. Podstaw'! mysleni a metafizycznego jest tutaj 
dr,!zenie wieloznacznosci tkwi,!cej w slowie ,jest", zdziwienie wobec 
nieprzebranego bogactwa znaczen kryj,!cych siy (ukrytych) za tym "swiy
tym slowem". 

Od samego rana, ledwo stonce tam trafi przez cieniste 

klony, chodzll rozpami~tujllc swi~te slowo: Jest. 


(Repuhlika doskonola) 

Z namyslu nad "jest" wyrasta wszelka poezja . Sam Milosz tak to uj ,!1 
w rozmowach z EWl! Czarneckl!: 

Wsz~zie to u mnie powraca i nawet w mOJeJ mowie sztokholmskiej 
powiedzialem, ie idealne :i:ycie poety polega na kontemplacji s!owa "jest" . 
Nie mam jednoli'tej natury, ale cz~sto w moich wierszach ujawniam prag
nienie, ie powinienem siedziec w moim rodzinnym miekie, sp~dziC tam :i:ycie 
z kobietll, ktora bylaby ukochanll mojll :i:onll, chodzic do kawiarni na rogu 
i rozmyslac 0 ,jest" . Na turalnie, ie to utopia. Zawsze nam cos przeszkad za 
( .. . ) "Jest" to d!a mnie najbardziej tajemnicze slowo, Mialem kiedys pomysl, 
ieby zabronic jego uzywani a, bo to zbyt s wi~le slowo. J 

E, Czarnecka [Renata Gorczynskal, Podroiny swia/a, Ne~ York 1983, s, 189. I 
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przekonanie 0 tym , ie :hodel metafizyki trzeba szukac w gl~bokiej 
medytacji nad slowem ,jest" (swi~tym, kreuj,!cym, odslaniaj,!cym) dzieli 
Czeslaw Milosz z Martinem Heideggerem. Fenomenologiczny "powrot do 
zrooel" , do rzeczy samej, to u Heideggera przede wszystkim namysl nad 
,jest" ; nad konkretnym, ludzkim, przeiywanym ,jest" , odnosz4cym si~ 

zarowno do "caloSci Bytu" jak i do Dasein - przytomnosci. W rozumieniu, 
interpretacji, odslanian iu prawdy ,jest" (prawdy "ukrytej", slabo slyszal
nej dla wspolczesnych) leiy istota namyslu nad Bytem i Czasem. 

COi: wi~c powiadamy m6wi~e "byc" zamias! einai i einai, ezy esse zamiast 
"bye"? Nie powiadarny nie. Siowo jest podobnie stl!pione - po greeku, po 
lacinie i po nientiecku. Ui:ywaj~c go zgodnie z nawykiern dernaskujerny sire 
tylko jako pionierzy najwirekszej bezmyslnosci, jaka kiedykolwiek pojawila sire 
w obszarze rnyslenia i do tej chwili pozostaje u wladzy. Owo einai powiada 
zas: uobecniae, wyistaczae si~ . Istota tego wyistaczania kryje sire glreboko 
w pierwotnym mianie bycia. Dla nas jednak einai i ousia jako par- i apousia 
m6wiq przede wszystkim tyle: w uobecnianiu, w wyistaczaniu, niepomyslne 
i skryte, rzqd zq wsp6lczesnosc i trwanie, istoczy si~ czas. Bycie jako takie jest 
przeto nieskryte moeq czasu . W ten spos6b czas odsyla do nieskrytosci , tzn. 
do prawdy bycia. Czasu wszakie, kt6ry teraz lrzeba pomyslec, nie doswiad
czamy w zntiennym uplywie bytu . Czas rna najwyraioiej inn~ jeszcze istolre, 
kl6rej rnelafizyka w swym pojreciu czasu nie lylko nie pornysl ala jeszcze, leez 
nigdy pomysle6 nie zd ola .2 

Filozof wydob ywa na jaw fund amentaln4 dwoistosc, ambiwalencj~, 
tkwi '!c'! w slowie ,jest". Moie one odslaniac racje istnienia swiata, 
podstaw~ "calosci bytu" tkwi4C4 poza bytem - i w tym sensie pytanie 
o ,jest" to droga do korzeni metafi zyki , b~d 4cej "pytaniem wykraczaj'!cym 
poza byt, aby nast~pnie ow byt - jako taki i w calosci - przywr6cic 
pojmowaniu" (Heidegger, 143). Wspolczesny horyzont rozumienia slowa 
,j est" wydobywa z niego przede wszystkim aspekt czasowy - "w uobec
nianiu rz'!dz'! wspolczesnosc i trwanie" . "Jest" znaczy dla nas bycie 
obecnym tu i teraz, celuje w chwil~ i w czas - w czas jako zrodlo sensu (tub 
bezsensu, rozpadu) swiata . 

Ambicje tego esej u S4 duio sk romniejsze nii proponowany przez 
filozofa projekt namyslu nad fundamentaln,! dwoistosci,! "jest". Chcieliby
smy uchwycic wielosc odcieni , mnogosc paradygmat6w i kontekst6w, 
tkwi'!cych w poetycko-filozoficznych ,j est" Czeslawa Milosza. Dr,!ienie 
wieloznacznosci , wielosci paradygmat6w ukrytych za tym prostym i "nie
poetyckim" slowem, wielokieru nkowosc sens6w rozchod z'!cych si~ z tego 
slowa--centrum powinno poszerzyc nieco horyzont namyslu nad Miloszow
Sk4 metafizyk,! , pokazaC jej moiliwoSci i ograniczenia, napi~cia i " tw6rcze 
sprzecznosci" . Wybralismy ki lka wierszy z r6i nych okres6w tw6rczosci 
poety, w kt6rych to meta fi zyczne ,jest", b,!dz jego synonimy i peryfrazy, S4 

1 M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wpro wadzenie, [w:] Budowac, mieszkac , my.ilee, 
Warszawa [977, s. 69. 



96 KRZYSZTOF STALA 

najbardziej slyszalne, w ktorych zapis doswiadczenia ludzkiego zwi,!zanego 
z przezywaniem intensywnosci istnienia przebija poprzez wszystko inne 
- opis, wspomnienie, fantazj~. . 

• Pragnienie metaflZyczne. Esse 

Dotkni~ie, porazenie samym faktem istnienia stanowi iroolo wie1u 
Miloszowskich epifanii . Te, ktoryrni chcemy si y zaj,!c, poddaj,! refleksji sw'! 
wlasn'} epifanicznosc, dr'!zlt jej paradoksalnosc, szukajlt jej irodel i ograni
czen. Swiyte slowo ,jest" odslania najczysciej nagosc doswiadczenia swiata 
w czystej obecnosci, nie zm,!conej "systemami" - kuitury, pamiyci, 
abstrakcji, interpretowania. Zatrzymanie k1atki, momentalne spiycie wydo
bywa z chaosu wrazen 0 bra z, ktorego "sila absolutna" polega na 
spot~gowaniu poczucia istnienia, dotkliwego az do bolu w swej nagosci 
i oczywist o sci : 

Na 10 mi przyszlo, i.e po lylu probaeh nazywania swiala umiem jui. lylko 
powlarzac w kolko najwyzsze, jedyne wymanie, poza klore iadna moe rue 
moze si\!gn~: ja je s I em - ona j est. Krzyczeie, dmijcie w lr:tby, ulworzcie 
lysi:teme poehody, skaade, rozdzierajcie sobie ubrarua, powlarzaj1lc 10 
jedno: j e s I! I po co zapisano slroniee, lomy, kaledry stroruc, jei.eli belko~, 
jakbym byl pierwszym, klory wylonil si\! z ilu na brzegaeh oceanu? Na co 
zdaly si\! eywilizaeje Slonca, ezerwony pyl rozpadaj1lcyeh si\! miast, zbroje 
i molory w pyle puslyn, jezeli rue dadaly nie do lego dzwi\!ku: j e s [? 

(Esse) 

Zacytowany przez chwil,! wiersz-proza Esse zostal przez krytykv 
zauwazony i skatalogowany jako jedna z wielu Miloszowskich epifanii, 
jeden z wariantow poetyckiego "zdziwienia swiatem", ktore plynie ze 
"zmyslowej, cielesnej intensywnosci doznawania rzeczy w ich zewnytrmos
ci i jednokrotnosci, nie zas w ich sekrecie i idealnosci" 3. Sprobujmy przyjrzeC 
siv z bliska temu zapisowi doswiadczenia " nagosci istnienia" i jego 
poetyckim i dyskursywnym kontekstom. 

Doswiadczenie intensywnosci bycia wyplywa w Esse .. ze spotkania 
z twarz'!. Twarz kobiety, ujrzana przypadkowo w metrze, przekresla nagle 
caly zewnvtrzny swiat: "przebiegaly swiatla metra, nie zauwazalem ich", 
staje siv przewodnikiem, katalizatorem doswiadczenia metafizycmego, dla 
ktorego brak slow - ja j est e m - ona j est. Swiyte slowo ,jest" okazuje siv 
wivzieniem, ktore nazywaj,!c istniej,!ce pozostawia poczucie niedosytu, 
niezaspokojenia, staje siv znakiem rozbudzonego metafizycznego prag
nienia: 

Co moma zrobic, jezeli wzrok nie rna sily absolulnej, lak zeby wei:tgal 
przedmioly z zaehlysni~iem si\! szybkosci, zoslawiaj1le za sob,! juz lylko 
puslk\! form y idealnej, male , niby hieroglif, kl6ry uproszezono z rysunku 
zwierz\!cia ezy plaka? 

J 1. Bloriski, Epifanie Milosza, "Teksly" I n ), nr 4-5, s. 3D. 
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To jedno z najbardziej zagadkowych miejsc tego tekstu. Jak rozumiee 
owo pragnienie sily absolutnej wzroku, umoiliwiaj'lcej "wessanie" przed
miotow; pragnienie nie do zaspokojenia, bowiem twarz opiera siee i'ldzy 
zawlaszczenia, posiadania, wchlonieecia? Dopiero z doswiadczenia tej 
niemoinosci, odkrycia w swiecie szczeliny, granicy posiadania, plynie owo 
tryumfalne i jednoczeSnie swiadome poraiki ,ja jestem - ona jest". 
Nieoswajalna nagose twarzy ("rzecz bardziej tajemnicza") odslania zrOdla 
prawdy bycia, otwieraj'lc Swiat - jako istniej'lce, ogromne, nie do 
ogarnieecia zad anie-wyzwanie: 

Wysiadla na Raspail. Zoslalem z ogromem rzeczy islniej~cych . G~bka, ktora 
cierpi, bo rue moze napelnic si,. wod~, rzeka, ktora cierpi, bo odbicia 
oblokow i drzew rue s~ oblokami i drzewami. 

To gleebokle poczucie niedosytu, niemoinosci wchlonieecia w siebie 
swiata odslonieetego dzieeki doswiadczeniu twarzy w swej istotnoSci, w swym 
"esse", wydaje siee bye najszerszym kontekstem tej epifanii. Narzuca siee 
tutaj kontekst mys!i Emmanuela Levinasa, ftlozofa, ktory z "pragnienia 
metafizycznego" uczynil podstawee namyslu nad istot'l transcendencji. 
Zbieinosci polegaj'l tu raczej na pod obienstwie stawianych pytan, na 
przenikaniu siee horyzontow doswiadczenia bytu, zdziwienia tym, co 
istniej'lce. Czy Miloszowskie Esse nie jest poetyckim zapisem budzenia siee 
pragnienia metafizycznego, owego "oslupienia swiatem", "ruchu id'lcego 
od swiata znanego, oswojonego, C ... ) od »U siebie«, ktore zamieszkujemy, 
w kierunku obcego na-zewn'ltrz-siebie, w stronee drugiego, tamtego?" Czyi 
ow "ogrom rzeczy istniej'lcych", ktorego podmiot-g'lbka nie moie wchlo
n'lc, a jednoczeSnie gleeboko poi,!da, nie wskazuje na pragnienie, ktore 
"d 'liy do czegos calkowicie innego", ktorego "iadna podroi, iadna 
zmiana klimatu czy scenerii nie moie zaspokoie"?4 

Podstaw'l, gruntem doswiadczenia tego, co istniej'lce, jest wieec w Esse 
takie przeiycie ,jest", ktore usuwa w cien (bierze w nawias) caly swiat 
- jako odbicie, re-prezentacje, wtornose form , a wydobywa na jaw sarno 
"swiatio Bycia" - dionizyjsko-nietzscheanskie osiepiaj,!ce zrodlo istnienia. 
Dzieeki doswiadczeniu epifanii twarzy peeka wtorna rzeczywistosc form 
i rep rezentacji i wybucha z niej substancja tego, co jest naprawdee - plyn'lca 
z p rzeiycia jednostkowosci, zagadkowosci, absolutnej innoSci Drugiego. 
Sladem, konsekwencj'l tego przeiycia jest poczucie nadmiaru istnienia 
Cogrom rzeczy istniej'lcych), obudzenie glod u rzeczywistosci, "zaczepienie" 
pragnienia metafi zycznego . 

• Paradygmat po.wcia istnienia. Swiat. Poema naiwne 

Czyi jednak poeta, kilka lat wczeSniej, nie przestrzegal przed sloncem 
- jako oslepiaj'lcym, prowadz'!cym na manowce, zlym przewodnikiem 
w poszukiwaniu Prawdy?Poemat Swiat CPoema naiwne) konczy siee 

• E. Uvinas, Totality and Infinity. Tbe Hague 1979, s. 33. 



98 KRZVSZTOF STALA 

wymownym ostrzezeniem; pr6by dojscia do :Zrooel metafizyki, do doswiad
czenia "czystej nagoSci istnienia" oslepiaj ll podrniot--1'oznajllcego, kt6ry 
powinien siy ukontentowac "swiaUem odbitym" - swiatem, kt6ry jest 
dziyki sloncu (Idei , Bogom, Byciu, Pierwszej Przyczynie). Swiatem, kt6ry 
pozostaje zorganizowanll i harmonijnll - ale jednak re--1'rezentacjll. 

K to chce malowac swiat w barwnej postaci, 

Niechaj nie patrzy nigdy prosto w slonce. 

Bo parni~ rzeczy, ktore widzial, straci, 

Lzy tyllco w oczach zostanl! pieklj,Ce. 


Niechaj przykJ~knie , twarz ku trawie schyli 

I patrzy w promien od zierni od bity. 

Tam znajdzie wszystko, cosmy porzuci li: 

G wiazdy i roie, i zrnierzchy i swity. 


(Slanee) 

Metafizycznosc poematu S wiat polega, jak trafnie zauwazyl Marian 
Stala, na " intuicyjnym uchwyceniu caloSci istnienia", na wydobyciu 
wszechobejmujllcego ,jest", odnoszllcego siy do caloSci istnienia, ale 
wyprowadzonego z konkretu, szczeg6lu, jednostkowego ogllldu: "Nie rna 
obcych. Nie rna cierpien wywolanych przez nadrniernll swiadomosc 
wlasnego ja. Jest zas lad i piykno swiata."5 "Jest" ugr untowane jest tutaj 
w centrum, w trwalym i bezpiecznym, oswojonym miejscu, jakim jest dom. 
Oswajanie swiata zaczyna siy od szczeg6lu - fu rtki, schod6w, ogrodu - aby 
dalej rozlac, rozprzestrzenic siy w caly swiat. To dziecinne, "naiwne" 
odslanianie calosci istnienia, w kt6rej rzeczy ukladajll siy krygami wok61 
bezpiecznego, pewnego centrum - Domu, Ojca, Ksiygi - staje siy modelem 
ontologicznym, metaforll ladu swiata. 

Dyskursywne, ontologiczne ,jest" pojawia si\? w centralnej cz\?sci 
poematu, w trzech wierszach: Wiara, Nadzieja. Milosc. Wiersze te, 
stanowillce metafizyczn ll os Swiata, to rodzaj wyzn ania wiary w pot\?g\? 
Rzeczywistosci. Wiara, nadzieja i milosc - to trzy kl ucze, kt6re otwierajll 
bram\? swiata . Poczucie istnienia pelnego nie jest bynajmniej czyms 
oczywistym, latwo dost\?pnym, prostym. Wymaga wysilku, akceptacji, 
udzialu. Wpierw - zgody na dobro i zlo, na dwa immanentne skladniki 
rzeczywistosci. "Co nie rna cienia, istniec nie rna sily" (Wiara). Aie przede 
wszystkim - odrzucenia pokusy wll tpienia, spekulacji, rozumu - kar tezjan
skiej hipotezy "zlosliwego demona iluzji": 

Nadzieja bywa, jeieli k tos wierzy, 

Ze ziemia nie jest snem, lecz iywym cialem 

I ie wzrok , dotyk ani sfuch nie klamie. 

A wszys tkie rzeczy, ktore tut aj znalem, 

Sl! niby ogrOd, kied y stoisz w bramie. 


Wejsc tam nie moi na. Ale jest na pewno. 

Gdybysmy lepiej i m¥lrzej patrzyli, 


, M. Stala, Poza ziemiq Vlro, ..Teksty" 198 1, nr 4-5, s. 14~ . 
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Jeszcze kwiat newy i gwiazd~ niejedn!j, 
W egrodzie swiata bysmy zobaezyli . 

Niekt6rzy rn6wi~, ze nas eke ludzi 
I ze nie nie rna, tylke si~ wydaje, 
Ale ci wlaSnie nie rnaj~ nadziei. 

(Nadzieja) 

leszcze wi~kszego wysilku wymaga MUoH. Kaze nam ona spojrzee na 
siebie "takjak si~ patrzy na obce nam rzeczy", wyrn aga akceptacji naszego 
istnienia wsrod rzeczy tego swiata - "bo jestd jedn", tylko z rzeczy wielu". 
Za cen~ zrezygnowania ze swiadomoSci - domyslamy si~, ze swiadomosci 
odmiennoSci, innosci - p rowadz'I,Cej do wywyzszenia, bolesnej durny 
powoduj",cej alienacj~, odosobnienie. Wtedy rnoZIiwym si ~ staje peilly 
udzial w rzeczywistoSci , wtedy czlowiek "i siebie, i rzeczy chce uzye. 
Zeby stan~ly w wypelnienia runie". Otwiera si~ "swiat--{)grod", znikaj", 
"dotkliwosci wydziedziczenia", pozostawiamy za sob", okropnosci ziemi 
Ulro. 

Wydaje si~, ze w tych kilku fragmentach odsloni~te zostaje zapomniane 
doswiadczenie czasu, 0 jakie wola Heidegger - doswiadczenie czasu jako 
istoczenia, wyistaczania si~, uobecniania. Czasu pelnego sensu, w ktorym 
swiat "staje si~" na naszych oczach, w naszej przytomnosci, czasu. 
b~",cego przeciwienstwem "czasu absolutnego" rz",dz",cego w ziemi Ulro, 
czasu "p~z",cego znik",d do nik",d". Mocne, zdeterminowane ,jest" 
przenikaj",ce SWillt staje si ~ gruntem Miloszowskiego "paradygmatu poj~
cia istnienia" (okrdlenie Leszka Kolakowskiego), specyficznego uch wyce
nia pulsu rzeczywistosci. 

l ezeli, jak twierdzi M arian Stala, glown'!: figur,!: poematu jest "proces 
poznania, przejscie od zakrytego do odsloni~tego", to nie jest to na pewno 
proces poznania typu indukcyjno-spostrzezeniowego, to raczej poznanie 
bliskie Heideggerowskiemu "rozumieni u", "nadsruchiwaniu", "nastraja
niu". Poznanie, w ktorym "przed prawdziwosci,!: s,!:du, ktora jest typu 
predykatywnego, idzie »prawda otwarcia si~ swiata«. Obejmuje ona 
zarowno swiat, jak czlowieka, przyswaja rnu sens swiata i dokonuje 
wkorzenienia go w Bytowanie."6 T o wkorzenienie odbywa si~ w Swiecie 
dzi~ki rn'!:drym przewodnikorn (OJciec, M atka, Ksi~ga) i chrzdcijanskim 
cnotom (Wiara, Nadzieja, Milose) . Dzi~ki pokorze swiadomosci, ego, 
rozumu przejasnia si~ rzeczywistose, swiat staje si ~ czytelnym, zrozumi a
lym tekstem- wzorem . N ie rna w nim rniejsca (ani czasu) na rnetafizyczne 
otchlanie, chwiejnose s,!:dow, wstrz'!:sy Historii, przerazaj,!:CCl Nicose. Ale 
czy da si~ raz na zawsze wyrzec "patrzenia w slonce"? 

• P~kni~cie terainiejszosci. Notatnik: Bon nad Lemanem 

Pierwsze linijki tego wiersza zdaj,!: si~ kontynuacj,!: "paradygmatu poj~cia 
istnienia" i poematu Swiat. Uspokojona, uj~ta z dystansu rzeczywistose 

• J. Tischner, My.llenie wed/ug war/o.lei, Krakow [982, s. [35. 
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nasycona jest szczeg61em, konkretem, czerstw,! prozaicznoSci,! jesiennego 
dnia, ukladaj,!C'l siy w obraz bytu doskonalego, w apoteozy ladu istnienia: 

Buki czerwone, top ole swiecllce 

I strome swierki za mgtll pazdziemika. 

W dolinie dymi jezioro. Jui snieg 

LeZy na grzbietach gor po drugiej stronie. 


Swiadomose nie pozwala siy jednak oszukac, zwieSc tym piyknym 
obrazem. Istnienie, intensywne az do b~lu, jest wyzwaniem dla czlowieka, 
wyzwaniem prowadz,!cym do odkrycia bolesnego ograniczenia, do wy
znania porazki. Pojawia siy k1asyczny Miloszowsld "idiom ontologiczny" 
- doswiadczenie niemoznoSci wyjscia poza to, co jest: 

... Mowi si~: to jest 
I urniejl!tnosc iadna ani dar 
Si~gnllc nie mogll poza to, co jest 
A niepotrzebna pamil!c traci sit~ . 

W doskonalej pemi istnienia pojawia si y szczelina - ludzka swiado
mose, sartre'owsld byt-dla-siebie zderza siy z nieprzeZroczystosci,! rzeczy, 
doswiadcza tego co istniej,!ce jako ograniczenia, przeszkody. Wypelniony 
sob,!, masywny, zamkniyty swiat, w kt6rym moma odnaleic "spok6j, lad 
i moment wieczny", istnieje wyl,!cznie w kazdorazowym "teraz", jego 
obecnosc jest jakby "poza-ludzka"; zwykla, "prosta" obecnosc jest dla 
czlowieka wyl,!cznie obecnosci,! przemijania: 

Z iycia zostaje co? Jedynie swiallo 
Przed ktorym oczy mruill si~ w stoneczny 
Czas takiej pory. 

Zwykly swiat nie daje jednak za wygran,!, powraca mimo wszystko 
w piyknych obrazach ludzldej krz'!taniny: "Jablecznik pachnie z beczek. 
Proboszcz miesza wapno lopat,! przed budynldem szkoly. M6j syn tam 
biegnie Sciezk,!. Chlopcy niosq worki zebranych na zboczu kasztanow." 
Ale ten zludny spok6j nie moze trwac dlugo; wyzlobiona przez swiadomosc 
skaza' na powierzchni swiata otwiera drogy erupcji tego, ' co leZy pod 
teramiejszoSci,!, mocy silniejszej od tego, co jest: 

JeSli zapomnl! ciebie, Jeruzalem, 

Niech, mowi prorok, uschnie rni prawica. 

Podziemne dri:enie wstrzllsa tym, co jest, 

Pl!kajll gory i lamill sil! lasy. 

Przez to, co byto i przez to co ~dzie 


Dotknil!te pada w popiill to, co jest. 

Czysty, gwahowny, wre na nowo swiat 

I nie ustaje parni~ ni dllienie. 


Metaforyka tego fragmentu przypomina nieco Milosza z Trzech zim. 
Pemo tu obrazow erupcji, drzenia, katastrofy. Ale wbrew pozorom nie jest 



..SWII~TE SLOWO JEST" 

to wizja calkowicie apokaliptyczna. To, co zostaje tutaj zniszczone - to 
pot/ega teramiejszosci, to wszechwladza ,j est", ktore wi~zi i ogranicza. 
Sk~d ten nagly zwrot, moma by spytac, sk~d ta nagla niech~ do tego, co 
jest, manifestuj~ca si~ w tak gwaltowny sposob? 

Slad odpowiedzi przynosi wczeSniejszy 0 rok wiersz Notatnik: Europa 
(1952). Caly swiat okazuje si~ podminowany: ziemia, morze, ale rowniez 
serce czlowieka. ZrOdlem tego podminowania jest nieprzystawalnosc 
dwoch czasow: czasu ludzkiego i czasu kosmicznego: 

Podminowane jest serce czlowieka 
Czas dany mu do zycia i czas inny 
s~ w jego swiadomosci jak dwie linie 
zamiast bye jednym w harmonii. 

(Notatnik: Europa) 

To wlasnie szczelina mi~dzy ,jest" istnienia, ladu swiata a ,jest" 
umykaj~cej teramiejszosci staje si~ przyczyn~ wybuchu. Rzeczywistosc, 
calosc istnienia chwytana w niepowtarzalnej terainiejszoSci podminowana 
jest czasem ludzkim - czasem Obietnicy i ApokaJipsy, pocz~tku i k0l1ca, 
"pami~ci i d~zenia". Z Apokalipsy wylania si~ nowy swiat - "inna ziemia, 
inne niebo": czysty, gwaltowny, wrz~cy. To swiat ,jest", ktore nigdy nie 
ginie, nie przepada, nie poddaje si~ przemijaniu. Teramiejszosc, ktora 
zapada w wieczne trwanie, zgodnie z Miloszowskimi marzeniami 0 apokas
tasis,o "czasie wyniesionym ponad czas przez czas" (Traktat poetyckt), jest 
przezwyci~zeniem plytkiej, reJatywnej temporalnoSci, jest zniszczeniem 
,jest" kosmicznego i odrodzeniem ,jest" projektu ludzkiego bytowania, 
otwartym na Absolut, Nicosc, Bycie. Otwiera si~ szczelina, przez ktor~ 
wlewa si~ horror metaphysicus, otchlan wiecznosci: 

A kto w tym, co jest 
Znajduje spok6j, lad i moment wieczny 
Mija bez sladu. Godzisz sil; co jest 
Niszczyc i z ruchu podj~c moment wieczny 
Jak blask na wodach czarnej rzeki? Tak. 

(Notatnik: Bon nad Lemanem) 

• 
" Metafizyczne burze", nawiedzaj~ce od czasu do czasu Miloszowski 

swiat, s~ znakiem gl~bokiego rozdarcia charakterystycznego dla swiado
mosci dwudziestego wieku; rozdarcia mi~dzy intuicyjnym uchwyceniem 
pewnosci istnienia a upo-rczywym poszukiwaniem racjonalnych podstaw, 
krytycznej gwarancji tej pewnosci, prowadz~cym cz~sto do odkrycia 
"otchlani nicosci", do "horror metaphysicus". To podstawowe napi~cie 
wyraza si~ w Miloszowskiej metafizyce w sposob uszczeg610wiony w jt;:zy
ku poetyckiej refleksji nad paradoksalnosci~ ,jest". Paradygmat "znosz~
cych si(' nawzajem uchwytow istnienia jest dlugi; obejmuje napi~cie 
mit;:dzy ,jest" terazniejszosci a ,jest" wiecznego trwania, mi~zy ,jest" 



102 KRZVSZTOF STALA 

Bytu a ,jest" istoty ludzkiej, miydzy ,jest" porz4dku i harmonii a ,jest" 
wybuchu, erupcji , spojrzenia w slonce prawdy, intensywndci przeiycia. 
Miloszowskie epifanie zatrzymuj4 w sobie to podw6jne nastawienie; 
z jednej strony S4 zapisem intuicyjnej, przedrozumowej pewnosci bytu , 
z drugiej - otwierajll drogy dryCZ4cym pytaniom 0 zrOdla tej pewnosci 
- 0 sens czasu, historii, 0 sens Absolutu, D ucha Dziej6w, Wiecznosci . 
Oczywistosc splata siy z zaprzeczeniem, akceptacja z podminowaniem 
swiata, afirmacja z peln4 krytycyzmu refieksj4' Ambicj 4 tego eseju bylo 
pokazanie fragment6w tego wewnytrznego dialogu Milosza, dialogu pel
nego pykni¢ i szczelin, wybuch6w i uspokojen. 

Miloszowskie zmagania z metafi zyk4, ze " swiytym slowem jest" 
wracaj4 w wierszach z lat 80-tych. Pojawia siy w nich ton, sklonnosc do 
podsumowywania doswiadczen, do spogl4dania z perspektywy na wlasn4 
tw6rczcsC, ale takze na rzeczywistosc. Zni kaj4 napiycia, na ich miejscu 
pojawia siy akceptacja paradoksalnosci swiata, Bytu; schylenie glowy przed 
niedocieczonosci 4 tajemnicy istnienia. Nast~puj4cy fragment jest zapisem 
tej wlasnie postawy: 

o bezgraniczny, 0 niewyczerpany, 0 niewyslowiony swiecie form. Jakiebym 
do ciebie przychod zi! z mozofi~, jezeli jej sylogizmy obalaly si ~ wzajemnie 
i zostalem tak m~dry jak bylem nim zagl~bilem si~ w jej tomy. Jakie 
przychodzilbym do ciebie z moralnoSci~, jei eli znaczyloby to, ze zapyt1Jj~ 
o moralnos<: alba niemoralnosci drzewa lub karnienia. lUedys wyobraialem 
sobie, ze w staroSci rozmyslamy nad tym, co wieczne, wyniesione ponad 
przernijanie, ale widz,", ze jest inaczej, ze cala moja uwaga zwr6cona jest ku 
temu, co ulotne. Na zarzut, ze nie umiem powoll wznosie si~ do transcend en
cji, odpowiadam jak klasycy Zen: ulotne i wieczne s~ bye moze jak dwie 
strony tego samego arkusza. 7 

KrzysztoJ Stala 

7 [bez tylutu]. z tomu Kroniki, Krakow 1988, s. 13. 



TEMATY I REFLEKSJE 


JADWIGA ZYLINSKA 


PRZED CZARNYM EKRANEM 


.. Jest to najbardziej metafizyczny film, jaki zdarzylo mi siy ogl:tdac. 
Mam na mysli serial amerykansko-japonski Cudowna Planela, prowadz~cy 
nas w g!~b czas~, najdalej jak mozemy dosiygn:tc - do chwili ,,0". Juz sam 
tytu! swiadczy 0 wstrz~sie czy zachwycie, jakiego doznali tworcy filmu . 

...Na czarnym ekranie rozb lysn~l swietiisty punkt sygnalizuj~cy wie1ki 
wybuch, j aki mial nast~pic piytnascie, dwadzidcia miliardow lat temu. 
Swietlisty punkt skupial w niewiarygodnie wie1kiej gystoSci niewyobrazal
nie wielk~ energiy, ktora wyzwalaj~c siy stworzyla Wszechswiat. Ten 
proces powstawania Wszechswiata odbywa! siy na naszych oczach, jak 
gdyby tasmy filmowa rejestrowala zdarzenia w trakcie ich projektowania. 
W nastypuj~cych po sobiesekwencjach ukazywaly siy kolejne fazy, jakie 
przechodzi la pramateria: promieniowanie tla, powstawanie galak tyk, 
w tym naszego u~ladu slonecznego, wybuchy termoj~drowe na Sloncu, 
wiruj:tce masy spryzonych gazow otoczone bry!ami skalnymi. 

Z tego chaosu - okolo cztery i po! miliarda lat temu - wyloni!a siy 
nasza Ziemia, ognista masa, bombardowana przez zbitki pylu w postaci 
meteorytow. Powoli powierzchnia Ziemi stygla, tyzala, pokiywaj~c siy 
skorup~, znaczon:t bliznami po ranach zadanych przez meteoryty. Ogl~da
my falowanie ocean ow, dryfowanie kontynentow, podziemne wybuchy, 
wypiytrzanie siy pasm gor i topienie lodowcow powoduj~cych powstawanie 
wartkich potokow ·gorskich . Rodzilo siy Zycie. Najprostsze komorki 
pierwszych ustrojow zywych, piykne ksztalty amonitow, kolonie zie10nych 
stromalitow 0 nieporownanej symetrii, fantastyczne rafy koralowe i tropi
kalne lasy. Ziemia przezywa!a dramatyczne chwile trwaj:tce tysi~ce lat, 
okresy zaru i lod owacenia, kiedy ginyly cale populacje; nastypowaly po 
sobie wiatry i cisza przerywane blaskami zorzy polamej. Na skutek 
procesow zachodz~cych w ukladzie s!onecznym i zmian k1imatycznych 
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formowaly siy zloza metali i coraz bardziej skomplikowane organizmy 
zywe, flora i fauna naszej planety. 

Czlowiek ogarnia zaledwie mal,! cz'!stky cyklow chemicznych i bio
logicznych nalez,!cych do ogolnego systemu Wszechswiata. Procesy dziej,!
ce siy na Ziemi S,! tak niesamowite, ze ich pojmowanie poraza wyobrainiy. 
Zostaje nam zachwyt i zadziwienie feeri'! barw, pokladami geologicznymi 
skrz,!cymi siy kwarcami, roi:norodnosci,! gatunkow flory i fauny, ich 
symbioz,! ze strefami klimatycznymi, oszalamiaj,!cymi widokami I,!dow 
i morz, konstelacji niebieskich i bezblydnym obiegiem planet. 

Kosmonauta i geolog amerykansld Harrison Schmitt, ogi'ldaj'lc z "Apol
Ia -17" (lot w roku 1972) Matky Ziemiy--Gajy (nazwan'l tak przez chemika 
angielsldego Lovelocka), powiedzial do Osrodka Lotow Kosmicznych, ze 
to, co w i d zi, "moze nawrocic kazdego". (Tu dygresja: wydaje mi si y, ze 
istnieje zwi'!zek miydzy religijnosci'l i najwyiszym rozwojem technild, 
ktora doprowadzila do wtargniycia w kosmos. Re\igijnoScill: wie\u wyznan 
i sekt, dostrzegaj'lcych u zr6dla funkcjonowania materii - Mysl.) 

Na pytanie, jaka sila spowodowala powstanie Wszechswiata i zycia na 
ziemi, nauka nie daje odpowiedzi, a raczej daje rozne odpowiedzi . Jacques 
Monod doszedl do wniosku, ze powstanie i;ycia jest dzielem przypadku. 
Jest jak trafienie w grze w Monte Carlo. Nasze zaistnienie z kodem 
genetycznym u bakterii i czlowieka jest wypadkiem, ktory zd arzyl siy tylko 
raz. Jego prawdopodobienstwo bylo bliskie zeru . Sarno powstanie kod u 
genetycznego stanowi zagadky, ktorej niepodobna rozwi'lzac. Kazda 
infonnacja zawarta w jaldejs strukturze musi zostac nadana ("toute 
information exprimee, donc re(ue suppose un emelleur"). Jacques Monod 
zaklada, ze kazda generacja przekazuje swoj,! wiedzy nastypnej. Sarno 
powstanie wiedzy pierwszej generacji jest dzielem przypadku, jak przypad
kiem jest powstanie czlowieka. Jego samotnosc jest absolutna i odmiennoSc 
zupe/na. Lecz udryka samotnoSci i domaganie siy wytlumaczenia calos
ciowego s'l ludziom wrodzone. Stanowi'l dziedzictwo pochodz,!ce z glybi 
wiekow, dziedzictwo nie tylko kulturowe, lecz genctyczne. Byc moze 
czlowiek potrzebuje przekroczenia wlasnych granic i transcendencji. 

W przeciwienstwie do Jacques'a Monod, George Greenstein w dziele 
The symbiotic Universe glosi tezy, "iz zycie nie jest jakims losowo 
zaistnialym produktem ubocznym dzialania sil kosmicznych, lecz raczej 
racj,! istnienia tych sil". Kolejnosc dzialania sil kosmicznych i wy
stypowania zjawisk chemicznych jest przedmiotem dociekan uczonych 
roznych dyscyplin. Hoimar von Ditfurth twierdzi, ze "Na pocz'ltku byl 
wod6r". Wlodzimierz Sedlak, ze "Na pocz'ltku bylo jednak swiatlo". 

Od tego momentu (Fiat Lux) zaczyna si y fUm Cudowna Planeta. Od 
blysku swiatla na czarnym ekranie, stanowi,!cym pocz'ltek przez nas 
dosiygniyty. Dziyki teleskopom, teorii kwantow, obliczeniom matematycz
nym i wiedzy z roi:nych galyzi nauki poznajemy rzeczywistosc fizyczn,! naszej 
planety. rm bardziej szczegolowe S,! odpowiedzi nauki, im wyrainiej ukazuje 
siy prog dotykaj,!cy zaistnienia swiata, tym nata,rczywiej jawi siy pytanie 
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o Nadawcy, Emetteur wszelkich zjawisk. Zadna teoria nie daje odpowiedzi, 
dlaczego WszechSwiat w ogole jest, ani co bylo, zanim zaistnial. 

Serial Cudowna Planeta stawia czlowieka - niezalernie od zamiarow 
tworcow - przed Tajemniq Pocz'!tku. Przed pytaniem, kto jest Nadawq 
scenariusza rozwijaj,!cego si~ na naszych oczach i co bylo przed jego 
emisj,!, a jest to pytanie metafizyczne. 

Stara Ksi~ga iydowska mowi, ze "nie wolno pytac, co bylo przed 
Pocz'!tkiem". (Zacytowa! mi to zdanie Julian Stryjkowski.) 

Dlaczego cos istnieje i my sami istniejemy, mozemy domyslic si~ tylko 
odkrywaj,!c transcendencj~: Moc istniej4C'! poza czasem, przestrzeni'! 
i poj~iami dost~pnymi naszemu rozumowi. 

Jadwiga Zyliriska 

JADWIGA ZYLINSKA, pisarka, autorka licznych powieki, zbiorow opowiadaIl 
i esejow oraz szkicow autobiograficznych. Czlonkini PEN-Clubu. 

AND RZEJ KEMPFI 

DOKTORA 

MIKOLAJA KOPERNIKA 

PODROi ZFROMBORKA 


DO KROLEWCA 

24 maja 1543 - 24 maja 1993 
w czterechsetpi~Cdziesi~ciolecie 
smierci geniaJnego astronoma 

Wyjdzmy od tego, co nam mowi,! pierwsi biografowie Kopernika, 
Starowolski i Gassendi : "W sztuce lekarskiej odbieral cZeSc niczym drugi 
Eskulap" (in medicina velut alter Aesculapius celebrabatur). T~ biograficzn,! 
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prawd y z naciskiem na pocz'!tku naszego wywOO u gOOzi siy przypomniec. 
A to dlatego, i e okazuje siy, ii nad Pregoly wezwany zostal Kopernik 
wlasnie jako lekarz i - jak to zgOOnie pOO nosz'! wszyscy zar6wno niemieccy 
jak i polscy kopern ikanisci - na zaproszenie do Krolewca patrzec siy winno 
j ako na ilustracjy tego, ie reputacja Kopernika jako lekarza przekroczyla 
granice Warmii . Bo uprzednio sluiyl sw'! medyczn,! wiedz'! tylko pacjen
tom z terenu Warmii. 

Pacjentem, do loia ktorego przyszlo doktorowi Kopernikowi zostac 
pilnie wezwanym, byl dworzanin ksiycia w Prusiech Albrechta Hohenzol
lerna, Jerzy Kunheim (Georg von Kunheim), radca i starosta w T apiewie 
(fapiau, miejscowosc na wsch6d od Krolewca z zachowanymi do dzis 
ruinami zamku krzyiackiego, w ramach rosyjszczenia nazw po 1945 rok u 
przechrzczona na G wardejsk). SrOO ki ordynowane choremu przez miej
scowych lekarzy nie przynosily rezultatu i ksilliy liczyl, ie nie zawiedzie siy 
prosz'!c 0 pom oc lekarza zamiejscowego w osobie Kopernika. 

Uwagy Czytelnik6w pozwolimy sobie skierowac na granicy miydzy 
d wiema pruskimi domenami: warminskim dom inium biskupim i Prusami 
Ksilli:ycymi. Bariera dzielllca te domeny wynikala wprawdzie i z odmienno
Sci prawno-politycznego statusu, ale nade wszystko byla to bariera 
miydzywyznaniowa. 0 il e Warmia, takie i po roku 1525, pozostala wierna 
katolicyzmowi, zdrOO kowane wokol Krolewca Prusy Krzyiackie staly siy 
po tym roku sprotestantyzowanym swieckim ksiystwem. Ostatni wielki 
mistrz Zakonu Krzyiackiego Albrecht Hohenzollern (notabene po klldzieli 
potomek roku Jagiellonow) zloi:yl w Krakowie dnia 10 kwietnia 1525 roku 
hold krolowi Zygmuntowi j ako dziedziczny ksilliy lenny w Prusiech. 
Sklldinlld Iini a dziel,!ca Warmiy od Prus Ksi,!i:ycych byla raczej tylko lini'! 
demarkacyjn,!. Barierze w scislym tego slowa znaczeniu - choc 00 
nied awna nie tak szczelnej - slldzone bylo tu wyrosnllc dopiero w wyniku 
przeciycia terytori um Prus Wsch OO nich po 1945 roku granicll miydzypanst
wow'! . 

Na propozycjy ksiycia Kopernik nie zareagowal negatywnie. Cokolwiek 
powiedziec 0 wzglydach merytorycznych i wzbraniaj'lCym siy przed 00
mowll zawOO owym lekarskim sumieniem, wolno przyj,!c, ie ·oferta udania 
siy nad Pregoly przywitana zostala taki:e jako okazj a do zawarcia osobistej 
znajomosci z wiadc,! wyroi:niaj,!cym siy, jak 0 tym bydzie jeszcze mowa 
dalej, okazywaniem iywego zainteresowania nauce i uczonym. A przy tym 
miai tei: Kopernik wai:kie prywatne powOOy, by siy 00 pod roiy z F rom
borka do Krolewca nie uchylac: i yli tam jego bliscy, krewni i przyjaciele. 

Korespondencja wymieniona w zwi,!zku z wezwaniem Kopernika nad 
Pregoiy, z wchOOz,!cymi w jej sklad autografami Iist6w skrdlonych przez 
niego samego wl,!cznie, szczysliwie zachowala siy do naszych czasow, tak ie 
o calym tym wyd arzeniu jestesmy dobrze poinformowani . Odnosne 
archiwalia przechowywane Sil , co samo jui: wymownie swiadczy 0 docenie
niu ich dokumentalnej wagi, wsrod cymeli6w tzw. Fundacj i Kultury 
Pruskiej (S fiftung Preussischer Kulturbesitz) w q etyndze (S taatliches Ar
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chivlager Gouingen, Ostpreussische Felianten) i w Berlinie. Na teren 
centralnych Niemiec trafily w roku 1945, w wyniku ewakuacji zbiorow 
archiwalnych z zagroionych kataklizmem wojennym bylych Prus Wschod
nich. Przedtem stanowily wlasnosc Krolewieckiego Archiwum Pan
stwowego (Preussisches Staatsarchiv Konigsberg) i udost~niane bywaly 
szerszemu ogolowi na okolicznokiowych wystawach. M. in. wystawa taka 
odbyia si~ w sali krolewieckiego zamku w zwi~zku z obchodarni w dniach 
12-19 lutego 1939 roku T ygodnia Kanta i Kopemika. 

Wiadomo przy tym, ie w ramach p rzygotowan do tego Tygodnia przez 
grup~ przybylych z Krolewca do Fromborka ekspertow i przy wspoludziale 
wybitnego niemieckiego kopernikanisty E. Brachvogla przeprowadzona 
zostala proba eksploracji grobu Kopernika przy drugim filarze prawej 
bocznej nawy · fromborskiej katedry. Wydobyte szkielety, wsrod ktorych 
spodzi ewano si~ zidentyfikowac doczesne szcz~tki astronoma, po sfoto
grafowaniu i przeSwietleniu promieniami Rentgena przewiezione zostaiy 
do Krolewca (vide odnoSna relacja piora Brachvogla na iamach "Ennlan
dische Zeitschri ft" t. 28 str. 273-81). 

Wzmianka naleiy si~ tu rowniei temu, ii przejawem pietyzmu dla 
pami~ci 0 Koperniku byio nad Pregoi~ copernicanum przechowywane 
przez Krolewi eck~ Bibliotek~ Miejsk4 (Staadtbibliothek Konigsberg). Cho
dzi 0 portret zd radzaj4cy pokrewienstwo z portretem eksponowanym 
w koscieIe sw. Jana w Toruni u. 

"Pozwol~ sobie - zwracal si~ Albrecht pod adresem Kopernika - nie 
robic przed tob4 tajemnicy z tego, ie w chwili obecnej Wszechmocnemu 
i Wiecznemu Bogu spodobalo si~ dopuScic do tego, by jeden z moich 
radcow i slug dotkni~ty zostal cierpieniami i ci~ik4 chorob~, chorob 4, 
ktora mimo podj~cia przeze mnie wszeIkich moiliwych srodkow zarad
czych nie ust~puje i z uplywem czasu coraz bardziej si~ sroiy. Laskawie 
prosz~ ci~ zatem, bys zechcial tu do mnie wraz z okazicielem niniejszego 
mego wezwania przybyc i sprobowal pokusic sj ~ 0 to, by twoja fachowa 
porada przyniosia wspomnianemu zacnemu m~iowi ulg~ w jego przykrej 
chorobie ( .. . ) Wiedz przy tym, ie poslug~, 0 ktor4 ci~ prosimy, gotowi 
jestesmy przyj4c z cai4 nasz~ iaskawosci 4." 

By ustrzec si~ jakiegokolwick uchybienia, tenie sam ksi4i~cy posianiec 
nie omieszkal zwrocic si ~ takie pod adresem kapituly warminskiej i po
prosic j~ , by upowainila swego konfratra Kopernika do oddalenia si~ 
z F romborka. "Uprzejmie was prosz~ - pisai Albrecht - bykie okazali si~ 
tak dobrzy i wplyn~li na wspomnianego Kopernika, do ktorego zaad 
resowany przeze mnie zostaje osobny list, by nie oci 4gal si~ z przybyciem 
do mnie i wraz z miejscowymi moimi 1ekarzami POdj41 wszelkie moiliwe 
kroki w imi~ tego, by moj radca Jerzy Kunheim - 0 ile tylko pozwoli na to 
Bog i wystarcz~ na to fach owe lekarskie umiej~tnosci - wrocil do zdrowia. 
Spiesz~ przy tym rowniei zapewnic was 0 mojej dla was Zyczliwosci 
i 0 moim szacunku dla Mikolaja Kopernika." 

Od tego, by do Zyczenia wladey Prus Ksi4i:~Cych si~ zastosowac, doktor 



108 ANDRZEJ KEMPF! 

Kopernik nie uchylil si~, przy czym historycy komentuj,!, ze uczynil to 
mimo sydziwego juz wieku (liczyl wawczas 69 rok Zycia), zlej pory roku 
i uci,!zliwoSci podrozy. To ostatnie nie bez przesady, jako ze droga 
z Fromborka do Krolewca nie byla przeciez drog,! dalek,! - jazda licz'!cym 
75 kilometraw i raz do Zalewu Wislanego si~ przyblizaj,!cym a raz oden si~ 
oddalaj,!cym traktem, zajmowala okolo siedmiu godzin. 

Takie i kapitula jak najbardziej okazala si~ gotowa wyjsc Zyczeniu 
ksi~cia naprzeciw, tak iz nic nie stan~lo na przeszkodzie, by zaraz po 
nadejsciu wezwania - w towarzystwie wracaj,!cego po wypelnieniu zlecenia 
ksi,!z~cego poslanca - magi Kopernik juz 8 kwietnia zameldowae si~ nad 
Pregol'!. I przybywszy zabral si~ do leczenia ksi,!z~cego dworzanina wraz 
z kralewieckimi lekarzami (byli to, jak wiemy, lekarze-Zydzi - Michal 
Abraham i Izaak May). ; 

W liScie z 13 kwietnia nie omieszkal ksi,!z~ Albrecht kapitule za 
przyjazd doktora Kopemika podzi~kowaC, jednoczeSnie prosz'!c 0 za
aprobowanie przeci,!gni~cia si~ jego pobytu w Krolewcu ze wzg\~du na to, 
iz "choroba naszego radcy Jerzego Kunheima weszla w takie stadium, 
w ktarym obecnose przy pacjencie rozwijaj,!cego dla jego dobra sw'! dan'! 
od Boga zrycznose lekarza jest absolutnie niezbydna". 

Kapitula w odpowiedzi wyrazila zal, iz przychodzi jej pogodzie si~ 
z tym, ze w okresie zblizaj,!cych si~ swi,!t Wielkiej Nocy - przypadaly one 
w 1541 roku na 17 i 18 kwietnia - nie bydzie wsrad niej konfratra 
Kopernika ("Ubolewamy, ze naszemu przyjacielowi i drogiemu koledze nie 
bydzie dane wraz z nami zgodnie ze zwyczajem i ustaw'! naszego Kosciola 
swi~cie radosnego swi~ta Cudownego Chrystusowego Zmartwychpow
stania."). W zasadzie jej odpowiedz nie byla jednak negatywna, tak iz 
zgodnie z wol'! ksi~cia pobyt w Kralewcu magi ulec przedluzeniu, lak 
moma si~ domyslae, czasu pobytu nad Pregol,! nie wypelniala przybyszowi 
z Fromborka wyl,!cznie posluga przy chorym. Nie obylo si~ tez na pewno 
bez odwiedzin u kralewieckich krewnych i sp~dzenia w ich domu swi,!t 
Wielkiejnocy. Krewni odnotowywani byli przez biograf6w Kopernika 
m.in. z tego tytulu, Ze wlasnie im zapisze on testamentalnie swoj maj'!tek. 
Chodzi 0 nad Pregol,! zamieszkal,! Kopernikow,! siostrzenlc~, Krystyn~ 
Gertner6wn~, zam~m,! z ksi,!z~cym tr~baczem Kasparem Stulpa""ritzem. 

Oczyma wyobraini przedstawie sobie rawniez moma Kopemika kwiet
niow,! por,! spaceruj,!cego w towarzystwie krewnych po kralewieckich 
nadbrzezach Pregoly. I przekraczaj'!cego progi dwu przez wszystkich 
przybyszy podziwianych obiekt6w miasta: katedry i zamku anna 1993: ta 
pierwsza jest ruin,!, ale stoi i rna bye odbudowywana. Ten ostatni 
natomiast, mimo protest6w kaliningradzkiej inteligencji w latach 6O-tych 
w ramach likwidacji reliktaw prusactwa, zostal zniwelowany i jego miejsce 
zaj,!1 "Dom Sowietaw". 

W sumie posludze przy chorym Kunheimie poswi~cony i na zyczenie 
ksi~cia Albrechta doszly do skutku pobyt nad Pregol,! trwal ponad trzy 
tygodnie: od 8 kwietnia do 3 maja 1541 roku. Wyruszaj'!c 3 maja w drog~ 
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powrotn,,! wiozl Kopernik ze sob,,! do kapituly skierowane ksi,,!z~ce pismo 
dzi~kczynne. "ByliScie tak dobrzy - czytamy w nim - oddac na pewien czas 
do mojej dyspozycji tu w Krolewcu konfratra waszej kapituly czcigodnego 
i uczonego a mnie bardzo milego doktora Mikolaja Kopemika. Szczerze 
warn za to dzi~kuj~ i prosz~, byscie z powodu przeci,,!gni~cia si~ jego 
bytnosci tu u mnie nie czynili mu wstr~tow." Zachowala si~ na dzien 
5 maja datowana odpowiedz na to pismo: warminskie duchowne gremium 
zapewnia w niej, Ze nie rna Kopemikowi za zle przedluzenia si~ jego 
nieobecnosci wsrod siebie. 

Krolewiec okazal si~ miejscem ekspedycji jeszcze jednego godnego 
uwagi listu. Chodzi 0 list wyslany dnia 3 maja, wzgJ~nie niedlugo 
przedtem, a skierowany do Krakowa do lana Benedykta Solfy: przybocz
nego lekarza ,krola Polski Zygmunta i autora pism treSci medycznej, 
z ktorym I,,!czyla Kopernika znajomosc. List, w ktorym prosil Kopernik, 
by wobec choroby Kunheima i zastosowanej terapii zechcial Solfa zaj,,!c 
stanowisko. Rzecz jasna patrzeC nan nalezy w kontekscie calkiem szczegol
nej troski Albrechta 0 stan jego dworzani na; list ten byl z nim uzgodniony. 

Na odpowiedz Solfy z Krakowa nie mogl si~ Albrecht doczekac 
i dopytywal si~ 0 ni,,! w pismie z 14 czerwca do, we Fromborku juz 
zwyczajny tryb Zycia p~z,,!cego, Kopemika. "ZwrocileS si~ do doktora 
lego Krolewskiej Mosci a mojego drogiego wuja [jak wid ac nie obywa si~ 
bez podkrdlenia zwi"!zkow krwi I"!cz"!cych Albrechta z Zygmuntem] 
w sprawie choroby mojego zacnego radcy i czcigodnego rz,,!dcy w Tapiau 
lerzego Kunheima i poprosileS tego doktora 0 jego opini~ odnosnie tej 
choroby. Ot62: tej opinii i rady doktora Solfy jestem bardzo ciekaw 
i dlatego niniejszym zapytuj~, czy zd,,!zyl on juz wyrazic wobec ciebie swoj 
s,,!d. lesli tak, prosz~ ci~, zawiadom mnie 0 tym natychmiast korzystaj,,!c 
z uslugi dostarczaj,,!cego to moje pismo kuriera." 

W slad za tym traktem Krolewiec-Frombork p rzewiezionym lis
tem-zapytaniem poszly dwa listy-odpowiedzi. Oba te listy-odpowiedzi 
okazuj,,! si~ do naszych czasow szcz~sliwie dochowanymi 
wlasnor~cznymi i z tytulu tej wlasnor~ c znosci uwag{: 
bad aczy calk iem szczegol n i e p rzyci ~gaj ,,!cym iii starn i 
K 0 per n i k a. lednoczdnie S,,! to pozycje wyroi:niaj,,!ce si~ tym, ze 0 ile 
w swej korespondencji, i nie tylko korespondencji, poslugiwal si~ Kopernik 
j~zykiem lacinskim, w t ym prz ypad k u u zn al za st oso wn e 
zabr ac g l os po niemiecku. Kopernikowy list-odpowiedZ nr 1 wy
stosowany zostal dnia 15 czerwca, a wi~ natychmiast po nadejsci u 
zapytania ksi~cia . Podpisuj,,!c si~ jako ,,lego Ksi,,!z~ej Mosci oddany sluga 
Mikolaj Kopemik" pisal Kopemik, co nast~puje : 

W irnil! tego, by sil! jak najpilniej dowiedziee, jak moma by dopom6c 
szanownemu i dostojnemu panu Jerzemu Kunheimowi urz\!dnikowi Waszej 
Ksiqzl!cej MOSci w jego chorobie, nie ornieszkalem napisac do Jana Benedyk
ta, lekarza Jego Kr61ewskiej Mosci w Polsce. Mialem nadziejl!, ze przez tego 
samego posianca nadejdzie odpowiedz, dotqd jednak od wspomnianego 
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doklora nie doslalem iadnego lislu , co mnie dziwi. I zalem dOlychczas 
niczego islolnego w lej sprawie nie bylern w slanie Waszej Ksi~\;cej Mosci 
zakornunikowac. Zamierzarn leraz przez nadarzaj~cego si\; kurJera do tegoi 
doklora napisac jeszcze raz, a to, czego si\; oden dowiem, niezwlocznie 
przekai'r Waszej KsiqiI;Cej Mosci . 

Wyczekiwana poczta Solfy nadeszla jednakowoz z Krakowa d o Frombor
ka kilka dni p6iniej, co dalo Kopernikowi asumpt do wyst:tpienia d nia 21 
czerwca z listem-odpowiedzi:t nr 2: 

Wczoraj dor'rczona rni zoslala od Jana Benedykla doktora lego Kr61ewskiej 
Mosci w Polsce poena a na rnoje pismo odpowiedi odnosz~a si\; do 
szacownego Jerzego Kunheirna slarosly w Tapiau etc. Poniewaz w poczcie lej 
nie rna mowy 0 niczym innyrn jak tylk o 0 sprawie choroby K unhei ma, przelo 
niniejszyrn przekazuj'r jq Waszej Ksiqi\;Cej MOSci w oryginale: dowie si'r z niej 
Wasza Ksiqz\;ca Mosc 0 radzie i zdaniu lego doktora. Zapewniam przy lym, 
Ze daJej golow jeslern nie szcz¢dzic zadnego trudu, slarania i troski, jesli tylko 
bylbyrn w slanie - w irni\; lego by urz\;dnikowi Waszej Ksiqz\;cej Mosci 
przywrocone zostalo zdrowie - do rad Solfy dodac ze swej slrony cos 
korzystnego. 

Dodac tu si~ godzi, ze nie brak poszlak wskazuj:tcych, ii w minionych 
latach ~cia Kopernik i Kunheim mali si~ osobiscie. Zapewne pomal go 
Kopernik podczas zjazd6w stan6w Prus Kr61ewskich w Elbl:tgu i Malbor
ku w latach 1528 i 1529, zj azd6w, pod czas kt6rych Kopemik reprezen
towal kapitul~ warminsk(! a K unheim ksi~ia Albrechta H ohenzollema. 
I tyle 0 posludze, z jak:t wyst:tpil K opemik wobec ksi :ti~cego dworzanin a, 
i 0 poslugi tej tyCZ(!cej si~ wymianie korespondencji mi~zy Fromborkiem 
a Kr6lewcem. 

"Ksi(!z~ Albrecht nie mial w sobie nic z geniusza ale wyrastal w kazdym 
razie ponad typ przeci~tny ksi~cia swej epoki. Byl przy tym przyjacielem 
ksi(!g i utrzymywal szeroko rozgal~zione i zywe stosunki ze swiatem 
intelektualnym i z wybitnymi umyslami E uropy." Tak oto scharak
teryzowany zostaje protil ksi~ia Albrech ta Hohenzollerna w hasle po
swi~conym mu na kartach Polskiego Siownika Biograficmego . Hasle, do 
doczekania si~ kt6rego mial wszystkie tytuly, gdyz jako whidca lenny byl 
tez pierwszym senatorem Kr6lestwa Polskiego. Jako zapobiegJiwy gos
podarz K r6lewca doczekal si~ m.in. Albrecht poch waly ze strony z grodem 
tym obytego jednego z kl asyk6w literatury polskiej. Oto odnosny teks!: 

Jego [sci!. Albrechtaj posl'rki mqdre uczynily 
Jego wiara i enota ze co srod ze byly 
Pruskie kraje strapione uSlawicznym bojern 
Wrychle j'rly si\; cieszyc pozqdnyrn [scil. pozqdanymj pokojem. 
Morza i drogi bystrych rzek uspokojone 
Miasla z rumow upadlych znowu wyniesione. 

KJasyk po wyzszy to Jan K ochanowski , 0 kt6rego pobycie jako 
dwudziestopi ~ciol atka na kr61ewieckim dworze historia Ii teratury niejedno 
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rna do powiedzenia. M.in. wiadomo, ze komponowal okolicznosciowe 
poezje w j~zyku lacinskim, a w momencie wyjazdu z Krolewca w roku 1556 
otrzymal od Albrechta pi~ziesi qt ksiqz~cych marek pruskich jako 
stypendium na podroz do Wloch. 

To, z czym z Czytelnikami uznalismy za stosowne si~ podzielie, to 
jedynie cz~sc ciekawej a w naszej kopemikowskiej literaturze ignorowanej 
karty, jakq w iyciorysie Kopernika okazujq si~ jego kontakty z Albrechtem 
Pruskim i z Krolewcem. JesteSmy w stanie wykazaC, ze szerokimi zaintereso
waniami, jak rowniez autentycznq pasjq do zgl~biania tego, co w Niemczech 
i nie tylko w Niemczech dzialo si~ w iyciu umyslowym, odznaczajqcem u si~ 
Albrechtowi nie byly tez oboj~tne nowosci w dyscyplinach matematycznych 
i astronomicznych. I gdy idzie 0 stycznosc z Kopernikiem, w orbit~ jego 
uwagi wciqgni~te byly nie tylko kwalifikacje tegoz jako doswiadczonego 
lekarza, lecz rowniez astronomiczny geniusz. 

Ramy tego szkicu Sq zbyt szczu ple, by si~ tu rozwodzie 0 wtaje
mniczeniu Albrechta w Kopernikowe astronomiczne spekulacje. Do tego, by 
z odnosnych badan zdac spraw~, piszqcy te slowa zaproszony zostal przez 
olsztynskie srodowisko naukowe, a expose na ten temat rna zasilie ksi~g~ 
zbiorowq, ktorej publikacjq olsztynski Osrodek Badan Naukowych imienia 
W. K~trzynskiego uswietnic chce obchody na bieZqcy rok przypadajqcej 
cocznicy czterechsetpi~ziesi~olecia smierci genialnego astronoma. Po
zwolimy sobie tu tylko wspomniec, ze, jak si~ okazuje, nazwisko Albrechta 
Pruskiego fi gurowalo na liScie adresatow, do rqk ktorych rozeslane mialy 
bye autorskie egzempJarze norymberskiego pierwodruku Kopemikowego 
magnum opus. Odnosny autorski egzemplarz dotarl do Albrechta do Krolewca 
w dwa miesiqce po dnia 24 maja 1543 roku zaszlym zgonie Kopemika 
j w tyczqcej si~ tej przesylki korespondencji padla nast@ujqca enuncjacja: 

Zaisle to pana Mikolaja dzieJo (D N ikolai ge/ich/e) moma by przyromlac do 
sp iewow la b~d zi (Swanen Gesenge), k l or e , gd y u mier ah, w yd a
h slodk i e lo ny i ko ncz~ swe zyc i e. Z lytu!u zawartej w nim 
obszernej a niepospolitej erudycji jakie warte jesl ono, by je posiadac 
i przechowywac! 

Smiemy stwierdzie, ze enuncjacji tej 0 Kopernikowym lab~dzim spiewie kto 
wie, czy nie da si ~ zaliczyc do najpi~kn iej szych odzewow ze strony 
wspolczesnych na wyjscie na swiatlo dzienne dziela De Revolutionibus. 

Andrzej Kempfi 

ANDRZEJ KEMPFI , ur . 1934, pubLicysla, eseisla i tlumacz, od roku 1973 czlonek 
Polskiego PEN-Clubu. W swej pisarskiej karierze zajmowal si~ m.in. latynislyk~, 
germanislyk~, studiami nad Kopernikiem i problemalyk~ chrzeScijanskiego Orienlu. 
Publikowal w "Rocmik u TeoJogicmym CH AT", "Zyciu KaloLickim" , "W drodze", 
"Tygodniku Powszechnym". Wsp o1pracuje z wydawniclwami bialoruskimi i z pras~ 
polsk~ w Wilnie, przede wszyslkim z "Magazynem WiJenskim" . Mieszka w War
szawie. 
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JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKl OP 

DEVOTIO POSTMODERNA 


Co bardziej wnikliwi myslicieie przepowiadali to od dawna: sacrum 
powroci, religia jest tak gl\.!boko wpisana w natur\.! czlowieka, ze nie moze 
tak bye, iz po prostu "zabijemy Boga" (wedIe nietzscheanskiego proroc
twa) i lye b¢ziemy jak lwy - wolni i wspaniali. 

Sledzono wi\.!c wszeikie znaki wskazuj,!ce, ze w istocie religia si\.! ukryla, 
znalazla zast\.!pczy sposob swego urzeczywistniania. Stwierdzono nie tyle 
zanik reiigii, co jej przeniesienie winne dziedziny zycia - wielu badaczy 
padkreSlalo obecnose eiementow religijnych w praktycznym funkcjonowa
niu systemow totalitarnych . Defilady czolgow w dniu Swi\.!ta Rewolucji na 
Placu Czerwonym nie byly przeciez zachowaniem swieckim , podobnie jak 
najbardziej "religijny" byl ryk nazistowskich tlumow w czasie trwania 
norymberskich Parleilagow. 

Wielu jednak badaczy wskazuje na gl\.!biej ukryte przetrwanie momen
tow religijnych w spoleczenstwach demokracji zachodnich. Wszystko 
wSkazuje na to, iz coraz wi\.!Cej ludzi jest sklonnych przyznae racj\.! Andre 
Malraux, ktory - wedle znanego powiedzenia - mial prorokowae, ze wiek 
XXI alba bl.!dzie religijny, alba go w ogole nie b\.!dzie. Proroctwo Malraux 
w rzeczywistosci brzmialo inaczej - wiek XXI bl.!dzie alba m i sty c z ny, 
alba go nie b\.!dzie wcale. Roznica jest pozornie tylko niewielka, w istocie 
zas zupelnie zasadnicza. Rozroinienie pomil.!dzy "mistyk,!" a "religi,!" jest 
fundamentalne dla niektorych badaczy - s,!dz,! oni rnianowicie, iz "mis
tyka" stanowi j,!dro kazdej tradycji religijnej . Co wi\.!Cej, tak rozumiana 
mistyka mialaby bye w zasadzie tozsama w kazdej z tych tradycji - roinice 
pomil.!dzy nimi bylyby w kaidym wypadku calkowicie zewn\.!trzne, zgola 
przypadkowe, zalezne ad zrniennych okolicznosci. Natomiast tkwi'!ca 
w sercu kazdej z tych tradycji mistyka bylaby elementem wspoJnym dla 
kaidej z nich. Wiek XXI mialby wi\.!c bye wiekiem powrotu nie tyle religii, 
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co tak rozumianej mistyki, nie tyle wiekiem ozywienia tradycji religijnych, 
co ich zasadniczej transfonnacji. 

I tak si(: chyba dzieje. Sacrum, kt6re powraca, jest "dzikim sacrum", 
dalekim od wszelkich tradycji, b,!dZ tez - wyrazaj'!c si(: dokladniej - rodzi 
si(: one w obr(:bie doswiadczen religijnych, w ktorych poszczegolne 
tradycje s,! dowolnie wybierane i mieszane. 

Wydaje si(:, ze zmienia si(: caly tak zwany paradygmat religii - czasy, 
ktore przychodz,!, nie b(:d,! czasami ateizmu, on chyba juz wyczerpal swoje 
sily kul turowo-tw6rcze. A przeciez nie b~zie tak, jak spodziewalismy si(: 
czytaj,!c pomyslne proroctwa zwiastuj,!ce odrodzenie naturalnej dla czlo
wieka religijnosci . Nie b¢,! to czasy masowego powrotu do tradycyjnych 
for m religii. Mam przed sob,! na biurku ksi,!zk(: (autorstwa zbiorowego) 
pod francuskim tytulem, w kt6rym wyrazony zostal chyba istotny rys tego 
procesu: u'ortie des religions. Retour du religieux, Paris 1992 (Odejscie 
religii. Powrot religijnoscl). B~ziemy wi(:C spotykali najprzero:i:niejsze kulty 
i grupy religijne, ktorych uczestnicy gromadz,! si(: nie tyle dlatego, iz I,!cz,! 
ich wsp6lne przekonania, co raczej wsp6lne przezycia. Dziewczyna, 
zapytana 0 to, dlaczego przyl,!czyla si(: do jednej z grup uprawiaj,!cych 
wschodni,! medytacj(:, nie uzasadnia swojej decyzji stwierdzeniem 0 tym, iz 
znalazla tam prawd(:, powiada inaczej: to mi pomoglo rozwi,!zae moje 
problemy. 

Jest taka opowiesc chasydzka: kiedy rabbi Baal Szem Tow (two rca 
chasydyzmu) mial przed sob,! jak'!s trudn,! decyzj(: albo jakid trudne 
zadanie do wykonania - szedl wtedy do lasu, zapalal ognisko i rozmyslal 
modl,!c si(:, a rozwi,!zanie dojrzewalo w jego duszy i owocowalo decyzj,!. 
Jego mlodszy 0 pokolenie nast(:pca, gdy znalazl si(: w podobnej sytuacji , tel 
szedl do lasu, powiadaj,!c: "Nie umiemy juz rozpalie ognia, ale mozemy si(: 
modlie", co tez i czynil. W nast(:pnym pokoleniu rabbi Mosze Lejb 
z Sasowa powiadal: "Nie umiemy rozpalie ognia, nie znamy tajemnic 
med ytacji, ale znamy miejsce w lesie, gdzie nasi przodkowie to czynili, 
mozemy tam p6jse - bye moze to wystarczy." Jego nast(:pca, Izrael 
z Ruryna powiadal: "Ani nie umiemy rozpalie ognia, ani nie znamy 
miejsca w lesie, gdzie 6w ogien rozniecano, nie znamy slow modlitwy, 
ktora daje oswiecenie, ale przynajmniej umiemy opowiedziee 0 tym, jak to 
wszystko bylo." 

ezy naprawd(: jest tak, ze nie tylko nie umiemy nic zrobie naprawd(:, 
ale i opowidci nam si(: pomylily? 

Jan Andrzej Kloczowski OP 

JAN ANDR ZEJ KLOCZOWSKI OP, ur. 1937, mozor i teolog. Kierownik Katedry 
Filozofli Religii na Papieskiej Akademii Teologicznej, regens Kolegium FiJozoliczno
Teologicznego 0.0 . Dominikanow w Krakowie. 
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ROZUM ADRAMAT WIARY 


• Anzelm z Canterbury, 	Mon%gion. Pros/ogion, przel. Tadeusz 
Wlodarczyk. Przeklad przejrzal, wst~pem i przypisami opatrzyl 
Iwo Edward Zielinski, PWN, Warszawa 1992, ss. 296 

Mimo iz bogactwa ludzleiej natury nie moma oddac w zadnej formule, 
za jedno z najbardziej trafnych jej okrdlen nalezy uznac - spopularyzowa
ne przez Gabriela Marcela - homo viator. Okresleniu temu, obok wielu 
innych (moze bardziej podstawowych i oczywistych) znaczen, moma nadac 
ito, ktore wyraza dramat czlowieka jako istoty skazanej na ostateczne 
niespelnienie siebie, nieustannie bowiem d~z~cej do tych wartosci, ktorych 
nie jest w stanie osi~gn~c. Poszukuj~c wszak, nieomal instynktownie, 
pelnej i absolutnej prawdy, w tym zwlaszcza prawdy 0 swoim ostatecznym 
losie i przeznaczeniu, czlowiekjest swiadom, ze nie mozejej osi~gn~c z racji 
tak skonczonosci swego zycia, u ktorego kresu czyha smierc, jak i wielo
raleich ograniczen swej natury. Nawet ewentualne Boze Objawienie nie 
usunie wszystkich tajemnic i mrokow otaczaj~cych ludzk~ egzystencj~; 
wszak by odpowiedzi w nim zawarte uznae za prawdziwe, trzeba je 
najpierw zrozumiec, a wi~ uj~c - jak pisal chocby Marie-Dominique 
Chenu - w kategoriach dost~pnych czlowiekowi. Metafora czlowieka jako 
w~drowca i tu nie traci wi~ swej adekwatnosci, oznacza bowiem nieustan
ny trud zgl~biania i przdwietlania rozumem trdci interpretowanyeh jako 
prawdy objawione. Wbrew Karlowi Barthowi bowiem, jez'cli nawet Bog 
przemawia do czlowieka, to stowo Jego 0 tyle tylko moZe do czlowieka 
dotrzec, 0 ile uwzgl¢nia ludzki sposob istnienia i poznania, ludzkie 
zdolnosci przyj~cia i rozumienia Bozego Siowa. Mimo to pelnia prawd 
objawionych przerasta moi:liwosci ludzleiej natury, st~d ich rozumienie 
nigdy nie moze bye calkowite ani ostateezne - tak w wymiarze indywidual
nego zyeia, jak rowniez wielowiekowej nieleiedy tradyeji danej religii ezy 
Kosciola. Pelnia zdaje si~ na zawsze przed czlowiekiem zakryta. 

To poszukiwanie pelnego sensu prawdy objawionej w ehrzdcijanstwie 
obecne jest praktycznie od pocz~tku; znaczone taleimi imionami, jak Justyn 
M~ezennik, Boeejusz ezy sw. Augustyn, jako w pelni swiadomy program 
wyrazone zostalo przez "ojca seholastyki" , sw. Anzelma z Canterbury 
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w slynnej zasadzie ,,[ides querens intellectum". Probowac pisac dzis 0 sensie 
tej zasady, tak sarno zreszt'!, jak pisac 0 sw. Anzelmie, to niejako 
automatycznie skazywac si~ na wyrywkowe powtarzanie tego, co pow
szechnie dzis znane, co doczekalo si~ tak wielu opracowan, ze nie S,! ich 
w stanie przestudiowac nawet najbardziej wytrawni historycy filozofli czy 
teologii sredniowiecznej. Z drugiej jednak strony, zaden filozof (zwlaszcza 
podejmuj,!cy problem moZliwosci ftlozoficznego, naturalnego poznania 
Boga) a tym bardziej teo log nie moze przejsc oboj~tnie wobec dziela sw. 
Anzelma, stanowi one bowiem ogromne wyzwanie tak dla rozumu jak 
i wiary, jest bowiem zdecydowanie najbardziej ambitn'! w dziejach prob,! 
racjonalizacji chrzeScijanskiego Objawienia. Projekt Anzelma z jednej 
strony budzi zdumienie i podziw dla zadan, jakie stawia i usiluje rozwi,!zac, 
z drugiej urzeka prostot'! wyjSciowych (wedlug zamyslu Anzelma - czysto 
rozumowych) zasad, w oparciu 0 ktore usil~e on dowiesc podstawowych 
prawd wiary, a wi~ istnienia Boga, Trojcy Swi~tej czy Wcielenia. 

Tym, co przynioslo Anzelmowi najwi~ksz,! i wci,!z nie s!abn'!c,! s!aw~ 
jako ftlozofowi, by! oczywiScie dowOd istnienia Boga, skonstruowany 
w Proslogionie a od czasow Immanuela Kanta zwany ontologicznym. 
DowOd ten, do dzis stanowi,!cy przedmiot zainteresowan ftl ozofow a na
wet logikow, w dotychczasowych dziejach przez jednych (pocz'!wszy od 
Gaunilona, przez sw. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta az po 
wspolczesnych autorow, jak Etienne Gilson czy Eric Lionel Mascal1) 
odrzucony jako calkowicie b!¢ny, przez innych (jak Georg Wilhelm Hegel 
czy wspo!czdnie Norman Malcolm i Charles Hartshorne) traktowany jako 
zasadniczo sluszny, wymagaj,!cy jedynie okreSlonych korekt i modyfikacji , 
przez jeszcze innych (jak Karl Barth) rozumiany byl bynajmniej nie jako 
proba racjonalnego wykazania istnienia Boga, lecz przeciwnie, jako sposob 
wykazania za pomoC(! rozum u, ze rozum, z racji swoich ograniczen oraz 
Bozej transcendencji, nie jest w stanie odkryc zadnej prawdy na temat 
Boga poza t'!, ze nie jest On racjonalnie poznawalny. Nie wchodz'!c 
jednakze w spory dotycz'!ce wielowiekowej dyskusji nad wartosci,! dowodu 
ontologicznego, za jej swoiste podsumowanie uznac moma stwierdzenie 
Alvina Plantingi, ze zadna z dotychczasowych wersji dowodu, jak i jego 
krytyk, nie jest wolna od bl¢ow. 

lednakZe obok dowodu ontologicznego sw. Anzelm jest autorem row
niez kilku tzw. kosmologicznych argumentacji na istnienie Boga, podanych 
w Monoiogionie, a takZe - co szczegolnie istotne - autorem prob udowod
nienia koniecznosci podstawowych prawd wiary chrzescijanskiej w oparciu 
wyl,!cznie 0 zasady rozumu. Prryimuj,!c zasad~ "credo ut intelligam", usiluje 
dowieSc, ze to, co przyjmuje wiara, jest tez najbardziej trafne z punktu 
widzenia zasad racjonalnych. lui: chocby z tego powod u, jak si~ zdaje, mysl 
sw. Anzelma godna jest ci,!gie nowych odczytan nie tylko scis!e historycz
nych, lecz takZe filozo ficznych i religijnych. Te problemy bowiem, w sposob 
niezwykle ostry i precyzyjny postawione przez "ojca scholastyki", rowniez 
dzis wymagaj,! namyslu i chocby cz~sciowych rozwi,!zan. 
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Nie przekresla to koniecznosci aru rue ummeJsza znaczenia czysto 
historycznych studiow nad dzielem sw. Anzelma. Recenzowany tu polski 
przeklad jego dwu najbardziej znanych dziel filozoficznych z takich 
studiow wyrasta i moze sluZyc dalszemu ich rozwojowi. Teksty Anzelma 
zostaly bowiem opatrzone niezwykle rozbudowanym i instruktywnym 
komentarzem piora Iwo Edwarda Zielinskiego. Komentarz ten , co szcze
golnie godne podkreslenia, dotyczy nie tylko kwestii jyzykowo--translator
skich, lecz rowniez st ruktury wywodow i rozumowan przeprowadzanych 
przez Anzelma, kontekstu historycznego i doktrynalnego, w jakim miesz
cZ4 si y jego dziela , wreszcie innych rozwi 4zan, do jakich doszla scholastyka 
w p6Zniejszym okresie, w dzielach chocby sw. Bonawentury, sw. Tomasza 
z Akwinu czy Jana Dunsa Szkota. Autor komentarza uczula czytelnika na 
niuanse mysli Anzelma i wieloznacznosci uzywanych przezen pojye, 
jednoczeSnie przestrzegaj4c, by rue ujednoznaczniac ich w swietIe innych 
system ow, chocby tomistycznego. Omawiany komentarz moze stanowic 
wzor dla edycji dalszych tekstow sredniowiecznych scholastykow. 

Przedrniotem obecnej recenzji jest jednakze nie tyle "historyczny 
Anzelm", ile problem, na ile proponowana przez niego metoda ra
cjonalizacji wi ary oraz sposoby rozwi4zania zagadnienia istnierua i at
rybutow Bytu Bozego, mog4 bye przydatne w rozwi 4zaniu fundamental
nych kwestii, przed ktoryrni stoi tak filozof rozwazaj4cy moiliwose 
naturalnego poznania Boga, jak kazdy chrzeScijanin. 

Wydaje si y przeciez oczywiste (co wspo!czeSnie szczegolnie mocno 
podkreSlal Hen ri Dumery), ze filozof usiluj,!cy mowie 0 Bogu wkracza na 
teren sobie obcy, to znaczy, zaczyna siy poruszac w obrybie doswiadczenia 
religijnego, bo tylko w jego ramach pojycie Boga moze siy pojawic 
i posiadac pelny sens. Ta sytuacja p rzywoluje dwa zasadnicze i scisle ze 
sob4 zwi4zane pytania, ktore - posroo innych - legly u podstaw dziela 
Anzelma, a mianowicie: 1) czy pojycie Boga da siy wyizolowac z kontekstu 
religijnego i analizowac na drodze czysto racjonalnych spekulacji?; 2) czy 
wiara religijna absolutnie przekracza kompetencje rozum u, czy tez da si~, 
choeby cz~sciowo , zracjonalizowac? Innymi slowy, czy wyrazenie " Bog 
rozumu" rna jakikolwiek sens i - ewen tualnie - czy jest to sens identyczny 
lub przynajmniej zbli zony do wyral 'nia "Bog wiary"? 

Istot4 rozwi4zarua p roponowanego przez Anzelma jest proba takiego 
pol,!czenia porz4dku wiary i porz4dku rozumu, ze nie tylko rue przecz4 one 
sobie wzajemnie, lecz staj4 si~ komplementame a nawet - wzajemnie dla 
siebie konieczne. Prymat wiary wyraia si~ w tym, ze jest ona ruezbydnym 
warunkiem zrozumienia oraz norm4 uznania prawdy, prymat rozumu 
natorniast polega na czynieruu trdci wiary w miary moiliwosci zrozumialymi, 
a takZe na wykazywaniu, d rog,! elirninacji alternatywnych hipotez, i:ejed)'tlym 
zasadnym rozwi4zaniem jest to, ktore proponuje wiara. "Wiara - zauwaia we 
Ws/€p ie Iwo Edward Zielinski - ktora zostala zrozurniana, jest stadium 
posrednim rni¢ zy wiar4 siep4 a ogl4dowym poznaniem Boga w rum samym, 
poznaniem wzbudzaj4cym rni losc, zarezerwowanym, dla zbawionych" (s. XV). 
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Oczywiscie, Sl! tajemnice, ktorych tresci rozum nie jest w stanie 
przeniknl!c ani wyjasnic, jak np. tajemnica Trojcy Swi~tej, tym niemniej 
i w tym wypadku mozna, zdaniem Anzelma, dowiesc przynajmniej tyle, ze 
przyj~cie istnienia Troistego Boga w Jednej Osobie jest rozumowl! koniecz
noscil!. Tym samym okazuje si~, ze wiara w chrzeScijanskie Objawienie nie 
jest wiarl! sleN, lecz przeciwnie, w pelni uzasadnionl! i racjonalnl!, 
w porzl!dku rozumu bowiem nie da si~ odkryc, zd aniem Anzelma, bardziej 
trafnych rozwil!zan niz te, ktore propon uje wlasnie wiara. 

Probujl!c ocenic spekulacje sw. Anzelma z dzisiejszej perspektywy, 
moma oczywiScie podwazac trafnosc np. sposobu, w jaki usiluje on 
wykazae, ze wlasciwszym imieniem Boga jest Ojciec niz M atka, a Siowa 
- Syn niz Corka (42 rozdzial Mon%gionu); co wi~ej, moma pesymistycz
nie odniesc si~ do samej mozliwosci wykazania koniecznosci prawd wiary 
(w tym takZe tezy 0 istnieniu Boga), tym niemniej nie moma nie docenie 
przynajmniej dwu zasad, nalezl!cych do fundamentow doktryny Anzelma; 
zasad , ktore nie przez wszystkich dzis Sl! akceptowane a nawet rozumiane. 
Pierwszl! jest ta, ze w dziedzinie poznania Boga podstawowym a moze 
nawet jedynym zrodlem jest wiara. Ona wlasnie stanowi warunek nie tylko 
rozumienia, ale i odkrycia istnienia Boga, jest bowiem jedynym wymiarem 
ludzkiego doswiadczenia, w ktorym rozum zdolny jest postrzegae swiat 
i Zycie ludzkie jako swoiste - uzywajl!c j~zyka Karla J aspersa - szyfry 
Transcendencji. Bez "powi~kszaj'}cego oka wiary" (wyrazenie J osefa 
Imbacha) obecnose Boga bylaby przed rozumem zakryta. 

Zarazem jednak - i to druga z wymienionych zasad - rozum jest 
niezb~ny dla samoswiadomosci i samokontroli wiary, treSci wiary bo
wiem, z jednej strony, muszl! bye przez czlowieka choeby cz~sciowo 
rozumiane, z drugiej - jezeli nawet prawdy wiary wydajl! si~ nieprzenik
nionymi tajemnicami, czlowiek musi bye swiadom motywow i racji, dla 
ktorych prawdy te wyznaje. Chrzescijanin rna oczywiscie przed sobl! 
zasadniczo dwie moZIiwe drogi, drog~ (nawil!zujl!c do postaci z pocz'}tkow 
epoki patrystycznej) wspomnianego juz tu Justyna M~zennika b'}dZ drog~ 
Tertuliana, a wi~c drog~ oswiecanego wiar,} rozumu bl!dz drog~ nie tylko 
slepej, lecz wprost przeczl!cej zasadom rozum u - wiary . Wlasciwym 
wyborem, co szczegolnie wyraznie zdaje si~ ukazywae dzielo sw. Anzelma, 
jest nie absurd, lecz tajemnica przenikana - jak postulowal Boecjusz - tak 
dalece swiatelkiem rozumu, jak to tylko moZIiwe. Rozum bowiem, wbrew 
sw. Piotrowi Damiani i innym sredniowiecznym antydialektykom, nie jest 
dzielem szatana, ktory jeszcze w raju nauczal cziowieka odmieniae slowo 
"Bog" w liczbie mnogiej ("b~ziecie jako bogowie"), lecz - jak podkreslal 
sw. Tomasz z Akwinu - umilowanym tworem Boga, zdolnym, dzi~ki 

oswieceniu wiar,}, oddac nalezn'} czese swemu Stworcy. 
Niezb~dnose rozumu w swiadomym Zyciu wiary wynika z samej istoty 

czlowieka jako bytu, ktory - wedlug slow Paula Tillicha - nie moze nie 
pytae wcil!Z na nowo zarowno 0 sens, jak i 0 prawdziwose tego, co uznaje 
za Objawienie. W pytaniu, moze zwlaszcza w pytaniu stawianym w ramach 
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wiary, a takZe w pytaniu 0 wiar~, wyrai a si~ bowiem nie szatanska pokusa 
negacji Boga, lecz z jednej strony poszukiwanie takiej pewnosci, kt6ra 
oprze si~ wszelkiemu zw'ltpieniu, z drugiej zas - donioslosc wiary jako 
wyboru maj'lcego rozstrzygn'lc spraw~ ostatecznego losu i przeznaczenia 
ezlowieka. W tym sensie wiara to, wedlug wyraienia Paula Tillicha, 
"troska ostateczna". 

Dramat wiary to oczywiScie nie tylko zasygnalizowany wyiej brak 
pewnosci ezy koniecznosc porzucenia okrdlonych iluzji i przyzwyczajen, 
kt6re przecz'l wymaganiom stawianym przez wiar~. Dramat wiary - kto 
wie, ezy nie najwi~kszy - to swiadomosc, ie czlowiek dzi~ki darrnowej lasce 
dopuszczony zostal do sfery Boiych Tajemnic, wi~cej - zaproszony do 
wewn~trznego Zycia Boga. T~ dramatycznosc swiadomosci "bycia wy
branym" pot~guje jeszcze wezwanie do niesienia posiadanej prawdy innym, 
tym, kt6rzy iyj'l poza wiar'l. Wtedy bowiem musi pojawic si~ pytanie - sk'ld 
to wezwanie do czlowieka przyehodzi, czy jest rzeczywiScie glosem Najwyi
szego? Pytanie to nie wyraZa oczywiscie zw'ltpienia w prawdziwosc treSci 
wiary, wyraia jednak (a przynajmniej - powinno wyraZac) ludzk'l niepew
nose co do autentyeznoS:i wyznania swej wiary. Przed tym pytaniem, w spos6b 
szczeg61nie dramatyczny forrnulowanym przez Sorena Kierkegaarda, czlowiek 
nie powinien si~ COfil 'lc. Nie jest one bowiem igraszk'l rozumu, lecz poniek'ld 
miaf'lludzkiej odwagi, a takie - rzeczywistym testem wiary. 

Dzielo sw. Anzelma, inspiruj'lce powyisze uwagi, jest swoistym wzorem 
myslenia 0 Bogu, myslenia, kt6re nie powinno byc sztucznym oddzielaniem 
rozumu od wiary, lecz raczej rozwijaniem racjonalnych doeiekan w kontek
Scie wiary, a nawet wi~ej - w ramach modlitwy (czego znakomitym 
przykladem Proslogion). Nie znaezy to oezywiscie, ie ktos, kto Boga 
odrzuca, nie rna w og6le prawa 0 Nim m6wic. Postaw~ modlitwy moina 
bowiem rozumiec szerzej - jako najpelniejszy wyraz ludzkiej pokory, 
szacunku dla Tajemnicy. Tej postawy pokory nie naleiy tracic zar6wno 
w wierze jak i niewierze, ostatecznie bowiem i ten, kto wierzy, i ten, kto nie 
wierzy - staj'l wobec Tajemnicy, w obliczu kt6rej dokonuj'l odmiennego 
wyboru. Wyboru, kt6ry - uiywaj'lc sl6w Paula Tillieha -;- jest zawsze 
,,pomimo" . Obok pokory jest r6wniei potrzebna intelektualna uczciwosc, 
kt6rej znakomitym przykladem jest postanowienie powzi~te przez sw. 
Anzelma w Przedmowie do Monologionu: by nie lekcewaiyc iadnej 
trudnosci, iadnego, nawet najbardziej z pozoru naiwnego zarzutu wobec 
wyglaszanych tez. Czyi bowiem - trawestuj'lc slynn'l wypowiedz Karla 
Bartha - czlowiek moze napraw¥ wiedziec, co m6wi, gdy m6wi "B6g" ? 

lreneusz Zieminski 

IRENE USZ ZIEMINSKI, Uf. 1965, asystent w Zakladzie Filozofii Akademii 
Techniczno--Rolniczej w Bydgoszczy. Pu blikowal m.in. w "Znaku", "Logosie 
i Ethosie", "Tygodniku Powszecbnym". 
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KOSCIOL ANAUKA 


•.M ichal Heller, Nowajizyka i nowa te%gia, Biblos, Tarnow 1992 

Ten zbior esejow i artykulow moma okrdlic zwi~Zle: jest to jedno, 
wielekroc powtarzane w ciilgu ponad dziesi~ciu lat, wielkie wolanie 0 to, by 
Kosciol jill traktowac powaznie dokonania nauk przyrodniczych i by 
adekwatnie do nich zmodyfikowal niektore elementy swojej nauki, a kon
kretnie - teologi~. Dlaczego Autor apeluje 0 to tak usilnie, skoro obecnie 
w kr~gach ludzi wyksztalconych uwaza si~, ze konflikt "nauka- wiara" 
znacznie oslabl, 0 ile nie zanikl calkowicie? Rzeczywiscie, kilkadziesiilt lat 
temu sytuacja religii byla bez porownania gorsza. Neopozytywizm, uwaza
ny przez wielu za prawdziwil ft1ozofi~ nauki, wspierany (wbrew swej woli) 
przez rozmaite doktryny totalitame, byi w generalnym natarciu, a obroncy 
wiary walczilcy argumentami racjonalnymi czuli si~ zamkni~ci w twierdzy, 
ktora lada dzien padnie. Twierdza jednak nie pad la, padIi natomiast po kolei 
oblegajilcy jil. lako jedyny z honorem polegl neopozytywizm logiczny, 
usmiercony w glownej mierze przez swoich wlasnych zwolennikow, ktorzy 
uczciwie i rzetelnie zastosowali propagowane przez pozytywizm metody 
badawcze do niego samego i nie zawahali si~ przed wyciilgni~em wszyst
kich konsekwencji stild wynikajilcych. 0 koncu jego mimowolnych sojusz
nikow nie warto mowie. Obroncy wiary odetchn~li z ulg'l. 

Mimo ze konflikt przygasl z przyczyn naturalnych, ks. Heller nie uwaza 
sprawy za zamkni~til. Sugeruje, acz nie bezposrednio, ze rozpowszechniony 
wsr6d teologow, zwlaszcza z kr~gow neotomistycznych, poglild, iz zasad
nicza odmiennose metodologiczna teologii i nau ki lokuje je na dwu 
r6Znych plaszczyznach poznawczych, wskutek czego rzeczywisty konllikt 
mi~dzy nimi jest niemozliwy (a ten z przeszlosci bral si~ z nieporozumien 
i instytucjonalnych zadramien), jest raczej przejawem zadowolenia z po
prawy sytuacji i efektem krotkowzrocznoSci , nie zas odbiciem prawdziwego 
stanu rZeczy. lego zdaniem obecna sytuacja jest wzgl~dnie dobra, lecz nie 
rnusi bye taka w niedalekiej przyszlosci. Granice nauki, czyIi Scislej rnowiilC 
- metody badan naukowych, nie Sil granicarni racjonalnosci (teologia teZ 
jest, a przynajrnniej winna bye, racjonalna) i stale si~ przesuwaj il wraz 
z rozwojern nauki, totez w przyszlosci moze dojsc do rzeczywistego 
konfliktu. Co b~dzie, gdy uczeni zbuduj il kornputer myslilcy (a nie 
imitujilCY tylko myslenie) jak czlowiek? Pogl'ld 0 komplementamym, 
bezkonlliktowym wspolistnieniu nauki i wiary jest aktem wiary, a nie tezil 
rozumu. Co istotniejsze, nie czekajilc na ewentualne przyszle kolizje, ks. 
Heller twierdzi, ie [<1 ktyczne starcie zachodzi bezustannie, jest nieunik
nione i - co wi~ej - pozildane. "Pewnego rodzaju zetkni~cie : rozum-wiara, 
rnajilce charakter jdli nie spi~ia, to w kaidym razie napi~cia , jest 



120 ZDARZENIA - KSIJ\,ZKI - LUDZIE 

organicZll'l cz.,:sci'l aktu wiary; zetknil[:Cie to stanowi takze istotny trzon 
karoej teologii, pojmowanej jako rel1eksja rozumu nad tym, co twierdzi 
o sobie, ze jest prawd,! objawion,!. To napi.,:cie pomi.,:dzy ludzkimi 
srodkami wyrazu i ograniczonymi mozliwosciami pojmowania a transcen
den tn,! treSci,! jest is tot'! konfliktu rozum-wiara. W tym sensie konflikt 
stanowi cz.,:sc aktu wiary. Co wil[:Cej - autentyzm wiary wymaga, aby tak 
rozumiany konflikt wyostrzae, a nie rozmazywac pseudowyjasnieniami." 
Tak bylo od pocz'!tku chrzeScijanstwa, a z chwil,! powstania nauk 
przyrodniczych kwestia ulegla zaostrzeniu przez dodatkowy czynnik. 
"Nawet jezeli nauki empirycZlle nie maj,! niczego do powiedzenia w spra
wie wiary, to sam ten fakt posiada tak duz,! wymow.,:, iz do dzis wstrz'!sa 
on wiar,! wielu ludzi." Ten czynnik jest uporczywie lekcewazony przez 
wi.,:kszosc ludzi zwi'!zanych z Kosciolem. 

Zdaniem Autora bl.,:dn,! koncepcj.,: wzajernnej oboj.,:tnosci winny za
st,!pie poszukiwania sposob6w zblizenia. Upadek neopozytywizmu, naj
grozniejszego i najbardziej nieprzejednanego przeciwnika religii (pojmowa
nej w kategoriach racjonalnych) czyni takie pr6by moZliwymi. Rzecz 
w tym, ze teologia zawsze czerpala wzory racjonainosci oraz globalny 
obraz swiata przyrody z aktualnie istniej4Cej nauki. Pasjonuj,!cy (niestety 
zbyt zwi.,:zly) jest zawarty w drugim rozdziale opis rewolucji scholastycznej 
w teologii, dokonanej w XIII wieku, kiedy to teologowie odrzucili, gl6wnie 
za spraw,! sw. Tomasza, niemal tysi,!cletni,! tradycj.,: sw. Augustyna 
i platonsk,! baz.,: teologii zast,!pili arystotelizmem. Mysl Stagiryty zwyci.,:zy
la, gdyz dawala lepsz,! i pelniejsz,! Uak na owe czasy) perspektyw.,: swiata 
przyrody. Ks. HeBer podkrdla, ze w6wczas to Kosci61 po raz pierwszy 
(i jedyny) w historii otworzyl si.,: na nowe pr,!dy w nauce (tzn. w filozofri) 
i wyszlo mu to na par.,: stuleci na dobre. 

I tu dochodzimy do tytulu calego zbioru esej6w. Nie chCl[: powtarzae 
z/ozonej, opisowej definicji "nowej fizyki". W istocie chodzi 0 aktualn,! 
fizyk.,:, kt6ra jest calkowicie niepogl,!dowa i nieintuicyjna, gdyz dla swoich 
metod i wynik6w nie rna zadnych materialnych odpowiednik6w wyob
ra:i:eniowych. Jest abstrakcyjna w sensie konkretu Zycia cod ziennego , 
a zarazem pot.,:inie (choe posrednio) na to Zycie oddzialywa. "Nowa 
teologia" kojarzy nam si.,: raczej z nieortodoksyjnymi, czasami wr.,:cz 
heretyckimi pomyslami niekt6rych niezaleinych teolog6w. Ks. HeBer uZywa 
tej nazwy w odniesieniu do sprz.,:zenia teologii z nauk,!. Skoro teologia 
powstala jako odpowiedz chrzescijanstwa na ftIozofi.,: i nauk.,: greek'! 
(fenomen, kt6ry wyst,!pil tylko w kr.,:gu cywilizacji srooziernnomorskiej), 
skoro teologia p6Zniej tez brala wzorce rozumowania i obraz swiata z nauki, 
to reakcj,! na "now,! fizykf' winna bye "nowa teologia". Jak j,! stworzye? 

Zanim naszkicuj.,: propozycj.,: Autora, chCl[: zwr6cie uwag.,: na dwa 
doniosle stwierdzenia. Po pierwsze, racjonalnosci, b.,:d,!cej baz'! nauki 
i teologii, nie moma uzasadnie racjonainie. Jest to jedna z paru moZliwych 
opcji, a wyb6r rna charakter moralny, bo jest wyborem wartosci. Nauka 
rna wi.,:c swoje korzenie wetyce. "Deeyzja kiero,wania si.,: zawsze tym,. co 
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rozumne, jest wyborem moralnym dokonanym przez naszq kulturl[:. lui od 
trzystu lat nauka sluZy jako wzorzec tego, co rozumne i wszystko wskazuje 
na to, ie rola nauki jako wzorca racjonalnosci bl[:dzie ciqgle wzrastae. 
Dlatego tei zepchnii[:cie dialogu z naukq na margines zainteresowan grozi 
kawej religii tym, ie moie sil[: ona ukazae wsp61czesnym jako naleiqca do 
srery irracjonalnych poczynan czlowieka." Po drugie, nie istnieje inter
pretacja doslowna jakiegokolwiek tekstu, a zwlaszcza tekstu religijnego. 
Wlasciwa interpretacja danego tekstu wymaga wiedzy 0 tym, co mial na 
mysli i w wyobraini jego autor. W przypadku tekstu tak odleglego w czasie 
i kulturze jak Biblia, wiedzy tej dostarczye moie tylko nauka. Nauka 
i chrzeScijanstwo Sq zatem powiqzane gll[:biej, nii sklonni byliby przyznae 
zwolennicy tezy 0 ich bezkonfliktowej odrl[:bnosci. 

W dziedzinie teologii KOSci61 zareagowal na powstanie nauk przyrod
niczych dopiero w XIX wieku. Powolanych zostaje szereg uniwersytetow 
katolickich, w kt6rych uprawiane majq bye zar6wno nauki przyrodnicze 
jak i teoiogia. Co z tego wyniklo? Praktycznie nic. Na wydzialach 
przyrodniczych prowadzono badania naukowe (w miarl[: skromnych moi
Iiwosci fmansowych) tak sarno jak w uniwersytetach swieckich i tak sarno 
jak w tych ostatnich nie interesujqc sil[: teologiq. Samej zas teologii nadano 
nowy impuls w sposob - z punktu widzenia nauki - dziwaczny, mianowicie 
rozporzqdzeniem wladz. Encyklikq papieia Leona XIII powolany zostal 
do iycia neotomizm. Kosci61 postanowil powt6rzye niemal mechanicznie 
sukces sprzed sZeSciu stuleci i po raz drugi zasilie teologil[: myslq Arys
totelesa. 0 ile w sredniowieczu bylo to w pelni uzasadnione racjonalnie, to 
sto lat temu bylo raczej znakiem utraty kontaktu z nowoczesnym 
spoleczenstwem i niezrozumieniem sytuacji, w jakiej teologia sil[: znalazla. 
Odmiennose nauki i teologii utrudnia ich dialog. Neotomizm wcale tej 
odmiennoSci nie zmniejszyl, przeciwnie, utrwalil i uwypuklil. "Byly roz
maite proby dialogu neotomizmu (czy ogolniej : neoscholastyki) z naukami 
przyrodniczymi, ale dialog ten nigdy nie zostal podjl[:ty przez nauki. 
Neotomizm nie interesuje nauk , bo jest im obcy." Wlasnie, czy niemoinose 
porozumienia sil[: teologii z naukq wynika stqd, ie pierwsza jest racjonalnq 
retleksjq nad tresciq Objawienia, a druga zajmuje sil[: tylko swiatem 
doczesnym, czy tei przyczyna jest rnniej rundamentalna? Zdaniem ks. 
Hellera niemoinose ta rna przyczynl[: czysto filozoficznq. Autor uzasadnia 
to nader interesujqco. 

Naukl[:, jako racjonalne badanie otaczajqcego nas swiata, moma 
powiqzae z trzema tradycjami fLlozoficznymi nauki greckiej : platonskq, 
arystotelesowskq i archimedejskq. Platonska tradycja czy tei koncepcja 
nauki rna, wbrew deklaracjom szeregu fizyk6w, niewiele wsp61nego 
z nowoczesnymi naukami przyrodniczymi. Niekt6rych jej element6w 
moma dopatrzee sil[: w pewnych rundamentalnych koncepcjach fizyki, stqd 
tei glosne zjawisko "platonizujqcych fizyk6w"; w rzeczywistosci jednak 
metoda badawcza nauki jest bez por6wnania gll[:bsza i subtelniejsza, 
a przez to odmienna od tego, co wyobraial sobie Platon. Nauki przyrod
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nicze wywod z~ siy z tradycji archimedejskiej. Archimedes, postac pozornie 
anegdotyczna, jest w rzeczywistoSci inicjatorem calej nauki 0 przyrodzie. 
Fakt, Ze jego metoda badan naukowych zatriumfowala dopiero w osiem
naScie stuleci po smierci swego tworcy, dlugo przyslanial donioslosc jego 
mysli i powodowal, ze autorstwo metody empiryczno-racjonalnej przy
znawano G alileuszowi . Pogiybione studia historyczne wskazuj~ jednoznacz
nie na pierwszenstwo Archimedesa (co nie umniejsza zaslug Galileusza, 
ktory metody ty odkryl powtornie i rozpropagowal wielkirni odkryciami). 
Tradycja archimedejska jest bardzo odlegla od arystotelesowskiej , totei 
wszelka idea wywod~ca siy z jednej trad ycji jest obca idei wyroslej z drugiej. 
Zatem nie Objawienie, nie religijny filar teologii utrudnia jej kontakt 
z nauk~, lecz jej sktadnik czysto historyczny, maj~cy ludzkie pochodzenie 
- jej jyzyk i sposob myslenia, zaczerpniyte z arystotelizmu. Jest to teza nader 
wama, gdyz wskazuje, ze po pierwsze teologia moze i powinna ewoluowac, 
a po drugie, ze nie powinna izolowac siy od nauk przyrodniczych. 

Na rn a zadnych w~tpliwoSci, po ktorej stronie lezy racja, gdy ktos pyta, 
z jakiej perspektywy patrze6 na swiat: nauki czy neotomizmu. Neotomizm, 
kwitn~cy na wielu uczelniach katolickich, przez przyrodnikow traktowany 
jest z poblaZaniem. 0 polemice nie rna mowy. Na szczyScie, choc w tcologii 
neotomizm jest nurtem glownym, nie nalezy jej z nim utozsamiac. Znany 
teolog i mozof polski wyrazil kiedys na lamach miesiycznika "Znak" 
zwiyzle swoj pog\~d w tej kwesti i: "Nie mam litoSci dla sw. Tomasza!" 
Wobec Akwinaty jest to postawa zbyt surowa, za to odpowiednia wobec 
jego dwudzicstowiecznych naslad owcow. 

Trzeba przyznac, ze mysl Arystotelesa jest atrakcyjna nie tylko dla 
neoscholastycznych teologow. Wybitny matematyk wspolczesny, Rene 
Thorn , uwaza, ze nauka nieslusznie odeszla od arystotelesowskiego sensu 
pojycia wyjasnienia i rozumienia (Parabole i kalaslro/y, PIW, Biblioteka 
Mysli Wspolczesnej, Warszawa 1991). Dla Arystotelesa wyjaSnic cos, a wiyc 
zrozumie6, znaczylo sprowadzic nieznane do znanego, przy czym znane jest 
to, co jest bezposrednio dostypne zmyslami, a wiyc znane i "oczywiste" dla 
wszystkich. Nauka zas4pila to odwolanie siy do wspolnej wszystkim 
pogJ~dowoSci abstrakcyjn~ koncepcjet wyjasniania jako umiejscowienia 
danego zjawiska w logicznej strukturze pewnej teorii naukowej. Thorn jest 
wielkim matematykiem, jednak jego nadzieja na powrot arystotelizmu jest 
niczym wiycej jak tysknot~ za utraconym rajem dziecinstwa, w ktorym swiat 
jawil siy jako prosty, jasny i w pelni dosiypny zmyslom. Swiat jest duzo 
bardziej zlozony i kr~g doswiadczen nabytych zmyslowo w zyciu codzien
nym nie nadaje siy do opisania go. Arystotelizm jako podejscie do nauk 
przyrodniczych na zawsze juz pozostanie doktryn~ przebrzmia1et. 

Podjyta przez Kosciol proba wypracowania takiego stanowiska wobec 
nauk przyrodniczych, kt6re nie byloby czystet ich negacjet , okazala siy 
chybiona. Poglybito to postawy izolacjonistyczne konserwujetce neoto
mizm. Dopuszczenie do teologii os6b swieckich niczego nie zmienilo. 
Rowniez II Sobor Watykanski niewiele poprawi.l. W centrum zain tereso
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wania Soboru bylo spoleczne funkcjonowanie religii ; jej wymiar intelek
tualny i postrzeganie go przez uczonych zostal przysloni~ty przez pal'lce 
kwestie socjalne. W rezultacie zagadnienie "nauka a wiara" jest nadal 
traktowane tradycyjnie. A tradycj'l dla teolog6w jest traktowanie go jako 
peryferyjnego problemu apologetyki. Widae to choeby w sposobie ksztal
cenia ksi~Zy. "W obecnym systemie ksztalcenia przyszlych d uchownych 
wci,!z jeszcze polemiki z herezjami z pierwszych wiek6w chrzeScij anstwa 
zajmuj,! wi~ej miejsca niz przygotowanie intelektualne do przyszlej pracy 
duszpasterskiej w swiecie ksztaltowanym przez nauki przyrod nicze." 
Rozziew narasta i, wbrew dekiaracjom, pod wzgl~em stosunku do nauki 
KoSci61 staje si~ coraz bardziej instytucj,! zwr6con,! w przeszloS6. 

Ks. Heller postuluje dokonanie daleko id'lcych zmian. Powinny po
wstae prawdziwie naukowe instytucje koscielne prowadz'!ce badania nad 
zwi'lzkiem nauki z teologi'l i odpowiednio ksztalc'lce ksi~zy; sarna teologia 
winna bye gruntownie zmodyfikowana w swej warstwie filozoficznej . 
Autor Nowej fizyki... powoluje si~ przy tym na list papieza Jana Pawla II 
do dyrektora Watykanskiego Obserwatorium Astronornicznego, napisany 
z okazj i Mi~dzynarodowego Sympozjum w tym obserwatorium w 1987 
roku. Jest to glos doniosly, lecz czy wystarczaj 'lcy do dokonania przelomu? 
Srniem w'!tpie. Jezeli w najblizszych latach dostatecznie liczna grupa 
duchownych nie podejrnie odpowiednich dzialan z wlasnej ch~ci i przeko
nania, to list obecnego papieza b~dzie miee skutek nie wi~kszy nii: 
encyklika Aeterni Patris Leona XIII. Zrniana stosunku do ustalen nauko
wych nie moze bye odg6rnie wprowadzon'! reform 'l, lecz wynikiem 
intelektualnej ewolucji wainej cZltsci spoleczenstwa Kosciola. 

W Polsce zagadnienie to jest powszechnie uwazane za malo istotne. 
Nauka nie jest postrzegana jako czynnik postitPu cywilizacyjnego zar6wno 
przez rzqdzqcych jak i rzqdzonych; spada liczba ludzi wyksztalconych 
i ksztalcqcych silt. Religia rna tu wymiar gl6wnie spoleczny i etyczny, 
a dociekania intelektualne bywajq pilttnowane jako przejaw " zachodniego 
konsumpcjonizmu". Og6lnie bior'lc, cywilizacyjne zacofanie Polski nie 
sprzyja powai:nemu zajmowaniu silt t'l, kwesti'l, (tak sarno jak Stanislaw Lem 
jest w kraju postrzegany jako pisarz powieSci science--fiction dla rnlodzieZy, 
ajego dociekania filozofi czne nad cywilizacjq technologicznq przechodzq bez 
echa). Sposr6d znanych ludzi KoSciola poza Autorem Nowej fizyki. .. jedynie 
biskup J6zef Zycinski zajmuje silt t'l kwestiq na serio. To stanowczo za malo. 
Obawiam silt, ze pomimo duzej poczytnoSci, jak'l dziltki kiarownosci, 
swietnemu stylowi i oryginalnosci pogl'ld6w ciesz'l silt ksiqzki ks. Hellera, 
Nowa fizyka i nowa teologia nie wywola znaczniejszego odzewu. Byla 
bowiem pisana, jak niekt6re powieSci Stendhala, "dla garstki szczltsliwych". 

Leszek M. Sokowwski 

LESZEK M. SOKOLOWSKI, fizyk- leorelyk , pracownik Obserwalorium Aslro
nomicznego UJ. 
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USPRA WIEDLIWIENIE NAUKI 


• Hubert Reeves, 	Godzina upojenia. Czy Wszechswiat rna sens?, 
Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1992 

W spokczenstwach Zachodu, ojczyzny najwiykszych osi,!gniye nauki 
i techniki, obserwuje siy wyrainy wzrost niechyci do nauk scislych 
i zwi,!zany z tym zwrot ku magii, astrologii, sektom religijnym i innym 
formom irracjonalnego pojmowania rzeczywistosci. Coraz czysciej budo
wanie pogl'ldu na swiat obywa si y bez uwzglydnienia badan naukowych, 
rekonstruuj'!cych struktury tego swiata. Mimo postypu nauki i coraz 
dokladniejszego objasniania zjawisk, badania naukowe przestaly bye dla 
ogolu interesuj,!ce. GdzieS musial siy pojawie rozdiwiyk miydzy nauk,! , 
a ludzk,! potrzeb'l poznania. laka jest jego postae i przyczyna? 

Od czasow prehistorycznych czlowiek probuje sobie objasnie swiat 
i swoje w nim miejsce. Pierwsze wyjasnienia mialy charakter mityczny. Mit 
zarowno interpretowal zjawiska, jak i wyznaczal sens zycia oraz swiata. 
W zamian wymagal zaakceptowania i wiary bez jakichkolwiek dowodow 
na swoj,! prawdziwose. Czlowiekowi to nie wystarczylo. Chcial poznae 
swiat jedynie rozumem i w ten sposob dotrzee do najglybszych warstw 
sensu. Tak narodzila si y nauka, najbardziej chyba ekspansywny twor 
kulturowy ludzkosci. Bardzo w dzisiejszych czasach rozrosniyta, potrafi 
wyjasnie z zawrotn'l dokladnoSci,! imponuj,!c,! liczby zjawisk. Liczby tak 
duz'! , ze nie do ogarniycia przez przeciytny umysl. St,!d rodzi si~ frustracja , 
jedna z przyczyn odrzucania nauki przez wspokzesne spoleczenstwa. 
Uczeni , chC'lc uprzystr;:pnie swoj,! wiedzr;: laikom, pisz,! roztrz,!saj,!ce 
drobne szczegoly pseudopopularne ksi'lzki, wprawiaj,!ce czytelnika w stan 
jeszcze wir;:kszej frustracji. Myslr;:, ze nie tydy droga do przywrocenia nauce 
odpowiedniej rangi wsrod two row ludzkiej kultury . Zastanowmy sir;: 
ponownie nad mitem. Mit Humaczy swiat i wskazuje czlowiekowi miejsce 
w nim, posluguj'lc sir;: pojyciami sensu i celu. Tradycyjnie pojmowana 
nauka zatrzymuje sir;: na wyjasnianiu zjawisk, jakby dobrowolnie pozos
tawiaj,!c sprawr;: sensu astrologii i pseudomistyce. Dopiero wkroczenie 
nauki na ten obszar, od ktorego sir;: oficjalnie odzegnuje, moze uczynic j'l 
konkurencyjn'l wzglydem mitu . Dokonac tego moze jednak dopiero wtedy, 
gdy w tych kwestiach bydzie miala do zaoferowania nowe idee. 

Ta pasjonuj,!ca idea zaczyna dzir;:ki popularyzacji przedostawae sir;: 
z hennetycznych krr;:gow naukowych do krr;:gow z nauk,! nie zwi4zanych. 
Rozm ach naukowej wizji czlowieka w swiecie pozwala przywrocie wspol
czesnemu czlowiekowi wiarr;: w swoj rozum jako skuteczne narzydzie 
w zmaganiu sir;: z najglr;:bszymi pytaniami istnienia. W wyj'ltkowo przystr;:p
ny i pir;:kny sposob wizjr;: tr;: opisuje nowa ksi 'lzka Huberta Reevesa . Autor 
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dostrzega nieadelcwatnosc tradycyjnie pojt;;tej nauki do potrzeb intelektual
nych czlowieka. Jest tak, poniewaz "religijne prawd y ust,wily miejsca 
wiedzy naukowej, kt6ra nie niesie zadnej motywacji moralnej. St,!d 
pustka... " Postt;;py nauki pozbawily harmonii uformowany przez mity 
staroZytny obraz swiata. Wystarczy przytoczyc przyklad astronomii. 
Wedlug mit6w niewielk'! Ziemit;;, bt;;d,!c,! centrum swiata, otaczalo niedale
kie niebo zasiedlone przez b6stwa rz'!dz'!ce swiatem, kt6ry byl zrozumialy 
i przytulny. Odkrycia naukowe najpierw zepchnt;;ly Ziemit;; do roli jednej 
z planet okr,!iaj,!cych Slonce, a potem Stonce do roli przecit;;tnej gwiazdy 
jednej z wielu galaktyk. Przybylo zatrwazaj(!Co duzo pustej, czarnej prze
strzeni. Bogowie oddaWi sit;; od nas, sprowadzeni przez oswieceniowy deizm 
do roli demiurga, kt6ry stworzyl swiat "i wyruszyl w drogt;; / tak ze go wit;;rej 
nie widziano". Tak,! wizjt;; potwierdzaj,! cytaty z Pascal a ("Przeraia mnie 
wieczna cisza nieskonczonych przestrzeni") i z Camusa ("Absurd rodzi sit;; ze 
zderzenia ludzkiego krzyku z bezsensown'! cisz'! swiata"). Odrzucaj,!c mit 
i pozostaj 'lc na tym etapie wiedzy naukowej, "czlowiek Zachodu zajmuje 
unikaln'l w historii ludzkosci pozycjt;; - absolu tnego samotnika". 

Reeves dedykuje swoj,! ksi'!ikt;; "czulym sercom, ktore nienawidz,! 
rozleglej i czarnej nicosci". Pokazuje w niej now'! rolt;; czlowieka we 
Wszechswiecie, jak,! odkryla nauka na przestrzeni ostatnich dziesit;;cioleci. 
Wychodzi od podstawowej obserwacji: natura rna strukturt;; jt;;zyka i tworzy 
piramidt;; zlozonosci. Przez I,!czenie sit;; prostych cz'!stek powstaj,! cz'!stki 
bardziej zlozone, tak jak z liter powstaj'! wyrazy. W ten sposob z kwarkow 
tworz'! sit;; nukleony (protony, neutrony itp .), z nich atomy, z atomow 
cz'!steczki proste, z nich cz'!steczki organiczne, nastt;;pnie komorki i or
ganizmy. Przy omawianiu zloionych struktur pojawiaj,! sit;; pojt;;cia entropii, 
informacji i organizacji, ktore przewijac sit;; bvd'! do konca ksi'!zki. 

Wt;;drowka w gort;; piramidy zlozonosci oznacza malenie entropii, choc 
- zgodnie z drug'! zasad,! termodynamiki - en tropia powinna wzrastac lub 
pozostawac stala. Tu jeszcze nie rna paradoksu, bo uklad (np. organizm) 
moze zmniejszyc sw'! entropit;;, zwit;;kszaj,!c entropit;; otoczenia. Paradoks 
pojawia sit;; dopiero wtedy, gdy uswiadomimy sobie, ie odkryte przez 
Penziasa i Wilsona zupelnie jednorodne promieniowanie tla mowi 0 mak
symalnej entropii mlodego Wszechswiata. Jak z tej jednorodnosci mogla 
powstac obecna struktura? 

Reeves wskazuje dwie przyczyny prowadz'!ce do zloionosci: dzialanie 
niezmiennych w czasie sil fundamentalnych i okresy nierownowagi poja
wiaj,!ce sit;; w trakcie ewolucji Wszechswiata. Na przykladzie sil j,!drowych 
om6wmy istott;; tej koncepcji. W gor'!cym, mlodym Wszechswiecie tem
peratura jest na tyle wysoka, ze wszelkie I,!czenia protonow i neutronow S,! 
natychmiast rozbijarie. Ale na skutek ekspansji temperatura maleje i w pew
nym momencie staje sit;; zbyt niska, by powstrzymywac silt;; j'!drow'! od 
I,!czenia nukleonow w j,!dra atomowe. Te, I'!cz'!c sit;; ze sob,!, d'!z'! do 
osi,!gniVCia stanu 0 najwit;;kszej trwa/osci, czyli j,!dra atomu zelaza. lednak 
cala materia Wszechswiata nie zmienia sit;; w zelazo, poniewai temperatura 
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spada wystarczajlJ,co szybko, by tcraz unieszkodliwie sil~ j l!drowl! wymaga
jl!Cl! odpowiedniej energii atom6w do zadzialania. Reeves, przez analogiy 
do zjawisk obserwowanych na Ziemi, m6wi tu 0 przechlodzeni u. Sila 
jl!drowa dzialaj l!ca w warunkach nier6wnowagi nie wykorzystala wszyst
Idch moZliwosci tkwil!cych w jej naturze. Skutld tego dla rozwoju 
zlozonosci stanl! siy jasne, gdy rozpatrzymy mechanizm dzialania tej sHy. 
Poll!czone w jl!dro atomowe nukleony majlJ, w sumie mniejszl! masy niz 
rozpatrywane osobno. Ta r6Znica mas jest zamieniana w energiy i promie
niowana w postaci foton6w. Wzrost Iiczby foton6w to najskuteczniejszy 
spos6b na zwiykszenie entropii Wszechswiata. lezeli nie wszystlde nuk
leony zostaly poll!czone w jlj,dra zelaza, to nie wyprodukowano maksymal
nej dla tego procesu liczby foton6w, wiyc entropia nie wzrosla 0 tyle, 0 He 
mogla wzrosnl!e. Ten rezerwuar entropii moze bye wykorzystywany 
w tworzeniu zlozonoSci. Nie kazda sila tworzy sw6j rezerwuar entropii . Sila 
elektromagnetyczna llJ,czl!ca protony i elektrony w atomy wodoru dzialala 
w warunkach r6wnowagi, dzi~ki czemu prawie cala materia przybrala 
postae wodoru atomowego i wyprod ukowana entropia byla maksymalna. 

W spos6b zadziwiajlJ,co, jak na zlozonose problemu, przystypny Reeves 
przytacza i wyjasnia kolejne przechlodzenia - fazy nier6wnowagi Wszech
swiata, kt6re doprowadzily do naszego zaistnienia. Pokazuje, Ze w miary 
ochladzania siy kosmosu kolejne sily uzysldwaly mozliwose dzialania, ale 
nier6wnowagowe warunld, w kt6rych siy to odbywalo, nie pozwolily im 
doprowadzie dziela do kO I1ca. Stl!d powstanie informacji umozliwiajl!cej. 
budowy piramidy zlozonosci . Nier6wnowaga oddala w czasie moment, 
Idedy sHy dQpnl! swego, doprowadzajl!c materiy do trwalej monotonii. Co 
wiycej, kolejne fazy nier6wnowagi wydajl! siy odsuwac ten moment coraz 
dalej. Dziewiytnastowieczni fizycy rozumujl!cy w kategoriach termodyna
miki widzieli ten rozw6j przebiegaj,!cy w przeciwnym kierunku. Z tego, Ze 
kazdy proces fi zyczny zwiyksza en tropiy (dwa ciala 0 r6mych tem
peraturach oddzialujl!ce ze sobl! wystarczajlJ,co dlugo wyr6wnajlJ, swe 
temperatury) , wnioskowali , ie Wszechswiat rowniei po odpowiednio 
dlugim czasie przejdzie w izotermiczny stan maksymalnej entropii nazwany 
groznie "termicznlJ, smiercil! swiata". Dzis potrafimy entr'opiy okrdlie 
ilosciowo i powiedziee, ze na skutek proces6w zachodzl!cych we Wszech
swiecie od czas6w wyslania promieniowania re1iktowego entropia wzrosla 
jedynie 0 1/1000. Do "smierci termicznej" jest jeszcze bardzo, bardzo 
daleko. Tymczasem tworzy siy zlozonose, a z nil! coraz to wiycej 
inform acji. Swiatem rZl!dzi nie pyd ku smierci (termicznej), lecz pyd ku 
Zyciujako najwyzszej formie zlozonosci. Czlowiek w piramidzie zlozonosci 
zajmuje jedno z najwyzszych, jei:eli nie najwyzsze miejsce. Cal a dotych
czasowa ewolucja Wszechswiata (pierwotna nukleosynteza, propagacja 
niejednorodnosci we Wszechswiecie, reakcje termojl!drowe-w gwiazd ach, 
organizacja cZl!steczek w praoceanie) byla przygotowaniem miejsca dla 
czlowieka. Bye moze my tezjestdmy szczeblem prowadzl!cym do wyzszego 
stopnia zlozonosci. Gatunek ludzki nie m6g1 pojilwic si y na scenie swiata 
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wezesniej. Z drugiej strony, ekspanduj~ey Wszeehswiat w ehwili obeenej , 
15 mId lat po Wielkim Wybuehu, musi miec rozmiary co najmniej 15 mId 
lat swietlnyeh . St~d nieogarnionosc otaezaj~eej nas przestrzeni. Ale nie jest 
to przestrzen nam obea. My si ~ z niej narodzilismy. 

Dzialaj~ce w oderwaniu od siebie nauki szezegolowe, roztrz~saj~c swoje 
problemy, zapomnialy, ze ich glownym celem jest badanie swiata zamiesz
kalego przez ezlowieka. Dopiero pol~czenie wysilkow przez wszeehogar
niaj~q koncepej~ ewolueji materii w stron~ wzrastaj~cej zlozonosci 
pozwala nauce zastanowic si~ nad swoim dzielem, a "ezlowiek nauki 
zmienia si~ stopniowo w historyka natury, by wreszcie zdac sobie spraw~, 
ze pisze sw~ wlasn~ histori~, swoj~ autobiografi~" . Z powy:iszych rozwazan 
wynika, ze wi~kszosc ksi~zki Reevesa poswi~ona jest wyjasnian iu zasady 
zlozonoSci. Co to za zasada? Jaki ma ona zwi~zek z tradyeyjnie pojmowa
n~ fizyk~? Wspolczesny fizyk przez narzucenie pewnyeh praw, stalych 
fundamentalnyeh i warunkow pocz~tkowych potrafi konstruowac swiaty 
teoretyezne. Okazuje si~, ze prawie w kazdym z nieh powstanie zlozonosci 
byloby niemozliwe. Dlaczego :iyjemy w takim wyj~tkowym swiecie? A z tej 
racji, ze gdyby nie ta wyj~tkowosc, to przeeiez nie byloby nas mog~cych 
taki swiat obserwowac. Wielu myslicieli pozostaje przy tym, czysto 
probabilistycznym tlumaczeniu struktury naszego Wszeehswiata. Reeves 
jednak tropi dalej. Wyci~ga konsekweneje z bardzo waznego precedensu, 
jakim bylo wydedukowanie przez Hoyle'a z d uzego rozpowszechnienia 
atom ow wt;:gla we Wszeehswiecie szczegolnyeh wlasciwosci j~d ra tego 
pierwiastka. Rozumowanie moze byc tu nastt;:puj 'lce: Wszeehswiat rz~dzi 
si~ niezrozumialym jeszcze dla nas pt;:dem ku zlozonosci. Stworzenie zycia 
w znanej nam formie wymagalo wystarczaj~eej liezby atomow w~gla, ale 
w prostych modelach otrzymanie wt;:g1a przez syntezt;: helu jest skrajnie 
utrudnione na skutek latwego rozpadu posrednicz~cego w tej reakcji j~d ra 
berylu. Skoro obserwujemy tak duzo w~g1a we Wszechswiecie, musi istniec 
jakas eeehaj~dra tego atomu, ktora pozwala najego produkcjt;:. Ceeh~ tt;: , 
odpowiedni stan wzbudzony, rzeczywiscie wykryto w laboratorium. T en 
sposob dzialania Reeves uwaza za wzor w wyjasnianiu wszelkieh przeja
wow zasady zlozonosci, a w szczegolnoSci nie znanych nam przyezyn 
omawianyeh wyzej przechlodzen. Tu jednak pojawia si~ drugi stopien 
zagadkowosci zasady zlozonosci . Zalozmy, ze da si~ stworzyc teori~ 
tlumacz~q stany nierownowagi prowadz~ce do zlozonoSci. Wtedy taka 
teoria "zawieralaby j uz potencjalnie przepis na inteligencj~ i swiadomosc"! 
Od pierwszych ehwil rozwoju Wszechswiata istniala koniecznosc 
powstania swiadomosci. Chociaz Reeves sam przyznaje, ze nie wie, co takie 
stwierdzenie mialoby oznaczac, to jednak okrdla one miejsce ezlowieka we 
Wszechswiecie w sposob skrajnie od mienny od Pascalowskiego. 

Na koniee autor porywa si~ na ostatnie, najgl~bsze z pytan towarzysz~
cych czlowiekowi od zarania dziej ow, na pytanie 0 sens. Nie uwazam, zeby 
udzieli l tu odpowiedzi zadowalaj~cej, choc pojawiaj~ce si~ w zwi~zku z ni~ 
idee warte s~ rozwazenia. Wielu uczonyeh na pytanie 0 sens ezy 0 Boga 
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w naukowej koncepcji swiata odpowiada, Ze w nauce nie rna na to miejsca. 
S. Weinberg w swojej slynnej ksiqzce Pierwsze trzy minuty pisze: ,,1m lepiej 
rozumiemy Wszechswiat, tym bardziej wydaje nam sit;: pozbawiony sensu", 
a C. Sagan we wstt;:pie do Krotkiej hLrtorii czasu Hawkinga dodaje: "Jest to 
ksiqzka 0 Bogu, a raczej 0 Jego nieobecnosci. Wszechswiat nie rna granic 
w przestrzeni, nie rna poczqtku i konca w czasie, nie rna tez w nim nic do 
zrobienia dla Stworcy." Reeves widzi, ze u podstaw sensu lezy swiadoma 
decyzja, a ta nie mogla istniee przed pojawieniem sit;: czlowieka. "T 0 

czlowiek powinien nadae sens rzeczywistosci." Tak rozu
miany sens jest interpretowany potem dose plytko. Ma to zwiqzek z wizjq 
nuklearnej samozaglady ludzkosci, jakq autor przedstawia na pierwszych 
stronach ksiqzki. J ezeli rzeczywiscie kazda cywilizacja osiqgajqca moz
liwose samozaglady z mozliwosci takiej by korzystala i piramida zlozonosci 
po· dostawieniu wienczqcego jq elementu - istot rozumnych - zapadalaby 
sit;: 0 part;: kondygnacji, to Wszechswiat rzeczywiscie bylby pozbawiony 
sensu. Walka z bezsensem rna bye zapobieganiem tej katastrofie. 

Sens wed lug Reevesa powstaje w tworczosci czlowieka, w tym najwyz
szym stopniu doskonalosci, jaki stworzyla natura, a jaki przejawia sit;: 
w gotyckich katedrach, plotnach Chagalla czy poezji Baudelaire'a. Sens 
swiata tkwi w swiadomoSci czlowieka, w jego upojeniu sit;: rzeczywistosciq. 
Jest to jednak sens chwili, ktory nie koi bolu wyrazonego przez Omara 
Chajjama, muzulmanskiego poett;: z XlI wieku: 

Jestesmy marionetkami. 

Na krotk q chwily 

pojawiamy siy na scenie. 

Naslypnie po kolei wracamy 

do pudelka 

nicosci. 


Czlowiekowi potrzeba czegos wit;:cej, sensu aczasowego, wobec ktorego 
wojna atomowa i upojenie chwilq stajq sit;: blahe. Reeves nie podaje 
przepisu na znalezienie takiego sensu. 

Ksiqzkt;: Reevesa bez przesady mom a by nazwae podrt;:czn ikiem 
najbardziej podstawowych problemow nauki. Przejrzysta treSe i lekkose 
stylu czyni jq przystt;:pnq dla czytelnika, a solidnose ujt;:cia i znawstwo 
autora Sq gwaran tern, Ze poglqdowe wyjasnienia nie falszujq prawdy 
naukowej. Doprawdy niezwykJe trudno jest napisae ksiqzkt;: 0 tak zasad 
niczych problemach w tak nowatorskim uj(:Ciu i do tego stopnia przystt;:p
nq. Odniesienia do myslicieli i tworcow z wszystkich kultur i epok ukazujq 
czytelnikowi wit;::l idei ksiqzki z najwit;:kszymi pytaniami ludzkosci. lezeli 
gdzies mamy szukae ratun ku i usprawiedliwienia dla nauki, to wlasnie 
w takim jej rozumieniu. 

Witold Maciejewski 

WITOLD MACIEJEWSKI, fizyk, pracownik Obserwatorium Aslronomicznego UW. 
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oWIELKIEJ POTRZEBIE 

"MALEJ LOGIKI" 


• Ewa Zarnecka-Bialy, Mala logika, Wydawnictwo UJ, 

Krakow 1992 


Niew'!tpliwie zjawiskiem dominuj,!cym w naszym Zyciu politycznym 
i spolecznym S,! klopoty z porozumiewaniem si~. Klopoty te maj,! zrodlo 
znacznie g/~bsze niz brak rozumienia werbalnej warstwy przekazu. 0 ile 
jednak w sferach pose!sko-rz,!dowych brak porozumienia bywa zamierzo
ny, 0 tyle stosunek tzw. "szarego obywatela" do przekazywanych mu 
infonnacji musi budzic powamy niepokoj. Obserwujemy bowiem daleko 
id'!cy brak umiej~tnosci przetworzenia i wykorzystania infonnacji, a wi~ 
powi,!zania kilku infonnacji w pewn,! calose, wyprowadzania z nich 
wnioskow czy tez zinterpretowania ich w taki sposob, aby mogly posluzye 
jako baza b<td z wskazowki w zaplanowaniu przyszlych dzialan. Na 
przyklad charak terystyczny dla fali strajkow z lata ubieglego roku byl fakt, 
ze strajkuj,!cy uznawali infonnacje 0 zlym stanie finansowym ich zakladu 
pracy za prawdziwe, nie wplywalo to jednak na ich z,!dania placowe. 
Innym przykladem tego samego zjawiska jest problem rozumienia tekstu 
przez uczniow i studentow. Z problemem tym stykaj,! si~ nauczyciele 
wszystkich przedmiotow na kazdym szczeblu ksztalcenia. Uczen, rozumie
j,!c zarowno poszczegolne wyrazy, jak i poszczcgolne zdania, nie potrafi 
scalie ich w spojny opis pewnego fragmentu rzeczywistosci. Traktuje tekst 
tak, jakby kazde zdanie nioslo odr~bn,! infonnacj~, nieporownywaln,! 
z pozostaiymi. Kazde zdanie z osobna rna dla niego sens - wszystkie razem 
tego sensu nie posiadaj,!. Zarowno te przyklady, jak i wiele innych 
wskazuj,! na zastraszaj,!co nisk,! kuItur~ logiczn,! naszego spoleczenstwa. 

Kultura logiczna, jak pisal Kazimierz Ajdukiewicz, wyraza si~ przede 
wszystkim w rzeczowej precyzji mysli i mowy. Konsekwencje jej braku 
mog,! bye - i juz s,! - r6Znorakie i bardzo powame. Pierwsza to 
wspomniana na wst~pie niemoznosc porozumienia. Wydaje si~ jednak, ze 
wymienie tu nalezy szereg zjawisk, ktorych na ogol nie I,!czy si~ ze sob'!. 
Od szeregu lat, na przyklad, moma zaobserwowae coraz mniejsz,! ilose 
zdaj,!cych na scisle kierunki studiow przy jednoczesnym obnizeniu pozio
mu wiedzy zdaj,!cych na kierunki humanistyczne. Wsrod tych ostatnich 
trafi a si~ coraz wi~ej "humanist6w z doboru negatywnego", bowiem 
mocno zakorzeniony jest pog/,!d, ze jeSli ktos rna w szkole klopoty 
z matematyk,!, juz sam ten fakt kreuje go na humanist~. Wydaje si~, ze 
wsrod absolwent6w szkol srednich stopniowo zanika umiej~tnose myslenia 
an,ditycznego oraz precyzyjnego wyslawiania si~. W konsekwencji moze to 
oznaczae, ze za jakis czas "Znak" b~zie czytany wyl,!cznie przez w'!skie 
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grono specjalistow, poniewaz trudnosci w przedarciu si~ przez tekst do 
znaczenia okaz4 si y zbyt d uze dla zdolnego nawet posiadacza swiadectwa 
dojrzalosci. 

W calej Europie moma zaobserwowae zniechycenie kartezjanskim 
racjonalizmem, jednak w Polsce tratia ono na wyj '!tkowo podatny grunt. 
Szczegolnie ch~tnie, zwlaszcza przez mlodziez, przejmowane jest to wszyst
ko, co niewerbalizowane, a rownoczesnie obudowane rytualami. Rola 
rytualow jest w tym wypadku powszechnie znana - ujmuj,!c rzecz 
w skrocie, budz,! one poczucie wspolnoty i bezpieczenstwa. Na ogol jednak 
nie zauwaza siy, ze fascynacja tym, co nie da si~ wyslowie, moze miee 
zrodlo wlasnie w indywidualnych trudnosciach zwi'!zanych z analiz,! 
wlasnych stanow ducha, ich kategoryzacj,! oraz ujyciem w slowa, a wiyc 
zakomunikowania innym. Brak umiej~tnosci w werbalizowaniu wlasnych 
odczue i mysli moze bye rekompensowany haslami- sloganami i przekona
niem 0 wspolnocie tych odczue, ktorej wobec niemom osci przekazania ich 
w slowach nie moma sprawdzie, ale tez nie moma odrzucie. Zauwaimy, iz 
w ubieglych latach znaczna cz~se spoleczenstwa widziala w katolicyzmie 
z jednej strony moZliwose zjednoczenia siy pod wspolnym, opozycyjnym 
sztandarem, a z drugiej odnajdywala poczucie bezpieczetistwa w znanych od 
dziecinstwa obrz¢ ach liturgicznych . Na ref1eksj~ nad Pismem Swi~tym nie 
pozostawalo juz miejsca. Oczywiscie nie jest prawd'!, ze brak kultury 
Jogicznej jest jedynym powodem odchodzenia od gl~bszego katolicyzmu, jak 
i zainteresowania magi,!lub filozoti,! Wschodu czy powstawania subkultur 
mlodziezowych, s,!dz~ jednak, ze i tego powodu nie moma lekcewazye. 

Bodaj najbardziej jaskrawym przejawem braku kultury logicznej S,! 
obecne tendencje edukacyjne. Haslo upraktycznienia trdci nauczania 
i powi ,!zania ich z rzeczywistosci,! oznacza de Jacto zast,!pienie na lekcjach 
zwi,!zku "przeslanka- wniosek" przez zwi,!zek "czynnose-rezultat". Znajo
mose zwi,!zku "czynnose-rezultat" przyspiesza podejmowanie decyzji, ale 
pozwala radzie sobie wyl,!cznie w sytuacjach znanych lub niemal identycz
nych z sytuacjami znanymi, zabija zatem mysJenie tworcze. Czerpiemy 
w tym wypadku ze wzorow amerykanskich, nie zauwazaj'!c, ze spoleczen
stwo amerykanskie en masse nie reprezentuje zbyt wysokiego poziomu 
wiedzy czy umiej~tnosci. Skrocone kursy czy poradniki , jak zostae 
biznesmenem lub jak pozbye si y nidmialosci, rozszerzaj'! jedynie pole 
stosowania zwi,!zku "czynnose-rezultat" powi~kszaj,!c zbio r sytuacji zna
nych . Podaj,!, co robie w pewnych sytuacjach, nie podaj,! jednak, 
d I a c z ego tak robie. Pytanie "dlaczego" traktowane jest jako pytanie 
o zjawisko bezposrednio poprzedzaj,!ce dany fakt ("Dlaczego karabin 
wystrzelil? Bo poci,!gn,!lem za spust"), nie zas jako pytanie 0 charakter 
zwi,!zku mi~dzy czynnosci,! a jej wynikiem. Podejscie takie pozwala radzie 
sobie w swiecie, nie pozwala jednak go zrozumiee. 

Powyzsze trzy przyklady wskazuj,!, :i:e poziom kultury logicznej rna 
wplyw na wiele zjawisk spolecznych . Nie nalezy przy tym s,!dzi6, ze to 
przemiany pol ityczne ostatnich lat zadecydowaly 0 obnizeniu tego pozio



mu. Po prostu w nowych warunkach ujawnily si~ nie tylko istniej4ce od lat 
braki w tym zakresie, ale tei coraz groiniejsze ich konsekwencje. N alei:y 
zatem postawic dwa pytania. Po pierwsze, jak w kraju slusznie d umn ym ze 
swych osillgni~ w dziedzinie logi ki moglo dojsc do tak powainych 
zaniedban w upowszechnianiu logicznej kultury? Po drugie, co zrobic, aby 
te zaniedbania jak najszybciej naprawic? 

Szczegolowa odpowiedi na pierwsze pytanie wykraczalaby znacznie 
poza szczuple carny niniejszego tekstu. Niew4tpliwie w gr~ wchodzi tu tak 
wiele czynnikow, ie obarczanie logikow glownll win ll za ten stan rzeczy 
byloby znacznym naduiyciem. Nalei:y jednak przypomniec, ze czterdzieSci 
lat temu Kazimierz Ajdukiewicz stawial postulat "upraktycznienia" nau
czania logiki i zwrocenia wi~kszej uwagi na bl¢y logiczne w wyjasnianiu 
potocznym. OtM owe postulaty byly dot4d speiniane, przynajmniej przez 
autorow podr~znikow, w bardzo niklym stopniu. Na ogol nieliczne peace 
speiniaj4ce postulaty Ajdukiewicza b4di nie mialy charakteru podr~cznika 
(np. Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu W. Marciszewskiego), a co za 
tym idzie, nie byly wznawiane, b4di nie wyszly nigdy poza fonn~ (i naklad) 
skryptu (np. Blfdy logiczne w wypowiedziach P. Kozi nskiego). 

Dost~pne obecnie podc~zniki logiki nie mog4 miec wplywu na 
upowszechnienie kultury I ogicznej w spoleczenstwie z dwoch jeszcze 
powodow. Po pierwsze, nie wyrabiaj4 intuicji logicznych, lecz jedynie 
dostarczaj4 wiedzy jui na tych intuicjach opartej. Co zatem rna robic 
czytelnik in tuicji owych pozbawiony? Po drugie, autorzy podr~cznik6w 
uwaiaj4, ie logika jest przedmiotem tak uiytecznym i wainym , iz do jej 
nauki nie trzeba nikogo zach~cac. Powyiszych dwoch wad, bardzo 
powainych jeSli idzie 0 szerzenie kultury logicznej, nie posiada Mala logika 
Ewy Zarneckiej-Bialy. Najwyrainiejsz4 Cech4 tego podr~znika jest wido
czna w kaZdym rozdziale dbalosc 0 wytworzenie u czytelnika intuicji 
logicznych. Co jednak najcenniejsze, czytelnik nie musi swiadomie pracowac 
nad wytworzeniem u siebie owych intuicji - wchlania je niejako "przy 
okazji" pracy z podr~znikiem . Naleiy tu podkceSlic, ie "wchlanianie" to nie 
mogloby mice miejsca, gdyby ksi <j,:lka nie zostala napisana tak przyst~pnym 
j~zykiem. Kolejne porcje wiedzy logicznej powi4zane S4 Scisle z przykladami 
praktycznego jej zastosowania. Co wi~cej , okazuje si~, ie wlasnie ta wiedza 
daje jedyn4 mo:iliwosc rozwi4Zania pewnych problemow, zwlaszcza zwi4za
nych z posrugiwaniem si~ j~zykiem . Tak wi~ kolejnosc, uswi~cona wielolet
ni4 podr~znikow4 tradycj4, zostaje tu odwrocona. Czytelnik nie uczy si ~ 
logiki, aby nast~pnie szukac w praktyce jej zastosowania. To koniecznosc 
rozwi4zania problem6w, z kt6rymi styka si~ na co dzien, zmusza go do 
poznawania logiki jako adekwatnego narz¢zia. Ajdukiewiczowski postulat 
" upraktycznienia" nauczania logiki zostal tu zatem wypeiniony w spos6b 
bodajie jeszcze doskonalszy, nii zalecal to jego Autor. Speiniony zostal 
takie drugi postulat - opr6cz rozdziaru 9 poswi~onego w caloSci bl¢om 
logicznym, czyteinik jest zaznajamiany z moi liwosciami unikni~ia bl~d6w 
i pulapek zwi4zanych b4di z j~zykiem, b4di ze sposobami rozumowania. 
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Podrycznik ten jednak zmusza do "wchloniycia" kultury logicznej na 
innym jeszcze, glybszym poziomie. Otoi iadna z wiadomosci nie sprawia 
wraienia przypad kowej, leez w kaidym wypadku podawane jest uzasad
nienie. Czytelnik dowiaduje si y nie tylko, dlaczego w kwadracie logicznym 
wystypujl!, litery SiP (bo S to Subieclum - podmiot, a P to Praedicalum 
- orzeeznik), ale takie dlaczego podane w rozdziale 3 przyklady wnios
kowan nie zostaly zapisane w postaci formalnych schematow jui w tym 
wlasnie rozdziale, lecz dopiero w nastypnym. Mogloby si y wydawac, ie 
takie podejscie powinno byc podyktowane zwyklym szacunkiem dla 
czytelnika. Latwo jednak zauwaiyc, jak niewielu autorow zadaje sobie trud 
okazania czytelnikowi, ie jest on w wycieczce ku wiedzy partnerem, a nie 
przedmiotem. Podany sposob wykladu rna jednak innl!, jeszcze, ogromnl!, 
zalety. Uczy, ie kaida wypowiedi i kaide dzialanie powinno byc uzasad
nione, a takie, ie w kaidym przypadku takich uzasadnien naleiy 
poszukiwac. Uczy zatem zastl!,pienia mechanizmu "czynnosc-rezultat" 
przez zwil!,zek "przeslanka-wniosek", a tym samym, ie funkcjonowanie 
w rzeczywistosci wymaga jej zrozumienia. 

Zazwyczaj czlowiekowi zaj mujl!,cemu si y przez wiele lat pewnl!, dziedzi
nl!, wiedzy trudno zrozumiec, ie nie dla wszystkich owa dziedzina jest 
w rownym stopni u pasjonujl!,ca. Uczen najpierw musi poznac, przynaj
mniej pobiemie, dany fragment nauki, aby w jej kategoriach umia! 
sformulowac problemy, z ktorymi siy styka. Rozwil!,zywanie tych pro
blemow poszerza jego wiedzy, co z kolei pozwala na formulowanie zadan 
i pytan trudniejszych i ciekawszych. Niemniej, bez pewnej bazowej porcji 
wiadomosci , uczen nie wpadnie na pomysl, ie pewne problemy moma 
rozpatrywac w kategoriach wiedzy np. logicznej. Podstawowl!, trudnoScil!, 
jest zachycenie go do zd obycia tej poczl!,tkowej porcji wiadomosci. 
Zast,!pienie zachyty najlagodniejsz,! nawet form,! przymusu u wiykszosci 
uczniow i studentow powoduje opanowanie tych wiadomosci w sposob 
czysto pamiyciowy, a nastypnie jak najszybsze ich zapomnienie. Jest to 
raczej opanowanie tekstu nii informacji przez ten tekst przekazywanych. 
Tak wiyc stoj,!cy przed auto rem kazdego podrycznika problem sfor
mulowania w!asciwej zachyty nie jest bynajmniej problemem blahym. Mala 
logika do czytania zachyca. Roly "przynyty" petnil!, tu podawane na 
poczl!,tku rozdzia!ow opisy codziennych sytuacji. Na przyklad rozdzial 2: 
In/ormacJa, symbole, J(lzyki zaczyna si y od przytoczenia wrazen osoby 
zasypanej lawinl!, informacji docieraj,!cych z r6:i:nych :hode! za posredni
ctwem roznych nosnikow. Kaidy czytelnik niejednokrotnie musia! znaleic 
siy w podobnej sytuacji, przypuszczalnie jednak iaden do tej pory nie 
wil!,zal jej w jakikolwiek sposob z logik l!, jako dziedzinl!, wiedzy. Dla 
studenta kierunkow humanistycznych od krycie, ie logika rn a do powiedze
nia cos wiycej niz tylko "p" i "q" jest z reguly tak zaskakuj,!ce, ze m usi 
zachycic d o czytania dalszego ci ,!gu . 

N iestety, pod rycznik rna rowniei wiele usterek, przede wszystkim 
wydawniczych. N aleiy tylko zyczyc sobie, aby drugie wyd anie zostalo 
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poddane staranniejszej korekcie, bowiem zal'!czona errata nie uwzgJ{:dnia 
wszystkich bl{:dow. W niektorych przypadkach Autorka nie unikn{:la 
skrotow myslowych, ktore mog,! bye myl,!ce d la przeci{:tnego studenta np . 
w wypowiedzi, ze ,j{:zyk naturalny »protezuje« (bo uzupelnia) i matrycuje 
j{:zyk logiki". Przede wszystkim jednak lektura podr{:Cznika pozostawia 
uczucie niedosytu. Autorka wyraznie potraktowala swoj,! p raC{: jako 
uzupelnienie do kursowego wykladu i ewiczen. St,!d pewne, sk,!din,!d 
gl{:bokie i trudne, zagadnienia zostaly jedynie zasygnalizowane, a przy 
omowieniu innych brak wystarczaj,!cej ilosci roznorodnych przyklad6w. 

Warto, jak s,!dz{:, zastanowie si{:, czy Mala logika, rozszerzona do 
rozmiarow umoZiiwiaj,!cych samodzieln'l prac{: z podr{:cznildem, przy
czynilaby si{: do podniesienia poziomu kultury logicznej w naszym 
spoleczenstwie. Niestety, podstawow,! trudnoSci,! byloby tu umoZiiwienie 
czytelnikom, zwlaszcza mlodziezy, dost{:pu do tej ksi 'lz\d. Przypuszczalnie 
jedynym wyjsciem byloby rozpowszechnienie jej w szkolach srednich oraz 
egzekwowanie przez nauczycieli umiej{:tnosci zdobytych, a przynajmniej 
zapocz'!tkowanych za jej posrednictwem. A umiej{:tnosci to wca1e niemale . 
Jak zostalo to wczeSniej wspomniane, poza przekazaniem znacznego 
zakresu wiadomosci (elemen ty teorii informacji, logild formalnej, teorii 
nazw, wiedzy 0 delinicjach, pytaniach i sztuce argumentacji)' podr{:cznik 
uczy analizy i kJasylikacji zjawisk, systematycznego i przejrzystego wywo
du oraz wyrabia nawyk szukania wyjasnien. W szczegolnosci natychmias
towy powinien bye wplyw na umiej{:tnose wyboru informacji z tekstu, ich 
analiz{: j wzajemne powi,!zanie. 

Na zakonczenie nalezy wspomniee, Ze takze bardziej wyrobionemu 
czyteinikowi lektura Male} logiki daje okazj{: do snucia rOi:norodnych 
refleksji . Interesuj,!ce S,! przyklady z udzialem istniej,!cych autentycznie 
Agatld, Pawelka i Grzesia. Przytocz{: tu jeden z nich, dotycz'!cy ded ukcji. 
Z wiadomoSci, ze w jednej z dw6ch szkJanek herbata jest poslodzona, 
a w drugiej nie, oraz z wiadomosci , w kt6rej ze szkJanek herbata jest 
slodka, wynika, w ktorej szklance znajduje si{: herbata gorzka. Ten 
przyklad podany przez Autork{: oddaje w pelni nietw6rczy charakter 
wnioskowania dedukcyjnego. Ale oto Agatka zgaduje, jaka jest ostatnia 
cyfra napisanej na kartce liczby podzielnej przez pi~. "Pi{:e! - strzela 
Agatka, kt6rej nie udalo si{: podpatrzye, co napisalam. - Niestety, to nie 
jest pi~, rozczarowuj{: dziecko. A dziecko, wyraznie dumne, ze wie, iz 
podzielne przez pi~ S,! tylko liczby koncz'!ce si{: zerem lub pi,!tk'!, nie 
probujejuz podpatrywae, tylko triumfalnie wola: No to zero, to MUSI bye 
zero!" e zy naprawd{: wnioskowanie dedukcyjne jest nietw6rcze, czy tez to 
my zatracilismy dzieci{:C'l swiezose i ciekawose odkrywcow? 

Irena Trzcieniecka-Schneider 

IRENA TRZCIENIECKA--SCHNEIDER, dr liIozofii , adiunkt w Zakladzie His
torii Filozolii i Logiki WSP w Krakowie. 



134 	 ZDARZENIA - KSIA,ZKI - LUDZIE 

RYMY 0 KURKU NA KOSCIELE 


• 	 M uza chrzeScijafzska, tom II: Poezja lacifzska staroiytna i sred
niowieczna, wst~p, redakg a i opracowanie ks. Marek Starowieyski, 
Wydawnictwo Znak, Krakow 1992, ss. 562 

lezeli to takie ladne po polsku, to jakie sliczne musi bye po lacinie? 
DziesiClty tom Znakowskiej serii Ojcowie zywi, b~dClCY zarazem drugim 

tomem Muzy chrzescijaizskiej, zawiera przeklady ze starozytnej i srednio
wiecznej lacinskiej poezji chrzeScijanskiej. Swietny wst~p ks. Marka 
Starowicyskiego podaje bardzo zwi~Zle dzieje tej poezji, po czym w chrono
logicznym porzCldku nast~puje antologi a. Tlumaczy bylo kilkudziesi~ciu, 
przy czym szczeg6lne uznanie nalezy si ~ za pomysl uwzgl~dnienia tu 
i owdzie Uumaczen bardzo starych, sliczn,! XV- lub XVI- wieczn:t: pol
szczyzn :t: sporz:t:dzonych, czasami zestawionych z jedn,! lub dwiema 
wersjami nowszych przeklad6w. Co do tlumaczy XX-wiecznych, za 
szczytowe osiClgni~ie translatorskie uwazam osobiscie przeklad Spowiedzi 
Archipoely, dokonany przez Hannft: Malewsk'l:; i trochft: mi brak wycift:tych 
ze srodka zwrotek. Tej zwlaszcza, w ktorej XII-wieczny sybaryta wyznaje, 
ze numquam poluit scrwere ieiunus - i przy tej okazji okrdla swoj'l: 
czynnose tworczCl przy pomocy czasownika p is a e, jak my dzisiaj, a nie 
s pie w a c , two r z y e , w d z i er a e s i ~ n a sk a I ~ K a 11 i 0 p y, czy 
jakClkolwiek innCl jeszcze p rzenosni'l: albo pam iCltk'l: po czasach, w ktorych 
wiersze ukladalo sift: w pami~ci i wcale niekoniecznie zapisywalo. 

Poza tym brak mi gwi azdki z nieba, ktorej w polskich warunkach w tak 
duzej antologii bye ni e moglo, a mianowicie rownoleglego tekstu orygina
lu. KsiCldz redaktor podaje wprawdzie dokladnie, z jakich to wydan owe 
oryginaly sCl wzift:te, ale zalozylabym sift: bez sprawdzania, ze polowy tych 
wydan nie rna w Polsce poza jego wlasnCl kserokopiCl. No i trudno. 
Korzenie naszej kuIt ury, ktore do dzi siaj stanowi'l: 0 jej tozsamosci, S'l: nam 
wlasciwie nieznane i mozemy je poznae tylko w malym wyborze i z drugiej 
r~ki, a to z racji tak trudnosci wydawniczych, jak i wytrzebienia u nas 
znajomosci laciny. Dobrze, ze moma przynajmniej z drugiej rft:ki. Oczywis
cie, ze to nie jest ksi:t:zka do czytania jednym ciClgiem; ale taka, w kt6rej si~ 
z rozkosz,! grzebie. 

Czasami jakis tekst rozblyskuje dla mnie bogactwem skojarzen. Te 
przede wszystkim, ktore do dzisi aj spiewamy w chorze, z IV wieku 
i p6Zniejsze, a wted y chcialoby si~ moc przekazae czytelnikom takZe i ich 
melodie. Ambrozy... Prudencjusz.. . Wenancjusz Fortunatus ... Tomasz 
z Akwinu... A tutaj Media vita: jeszcze za mojej pami~ci spiewalo sift: to 
w czasie zakonnych jubil euszy sl ub6w i do dzisiaj brzrni w moich uszach 
kadencja refrenu Amarae morli ne (radas nos ... A \amto: sK Cldze ja to znam, 
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"Czemu swiat wa1czy 0 prom,! chwaly ... " Alez tak, to z dziecinnej lektury 
Kiplinga, to Puk (z Pukowej Gorki) spiewal na zakonczenie spotkania 
z rzymskim eenturionem: Cur mundus militat sub vana gloria, cuius 
prosperi/as est transitoria ... Ale zeby cos takiego cytowac w ksi'!zeczee dl a 
dzieci, trzeba bylo angielskiego autora. KtM z naszych kiedykolwiek ogl,!dal 
to na oczy? A ja przez tyle lat chcialam siy dowiedziee, z czego to jest. 

Trudno mi podejsc do tej antologii obiektywnie i na dystans, nie zas 
przez nazbierane przez pol wieku skojarzenia i wspomnienia. KaZdy 
czytelnik rna wlasne i zapewne odbierze ksi,!zky po swojemu. Ale tez 
i znaleic tam moma najprzedziwniejsz,! rozmaitosc tekstow i choc to tylko 
antologia sypniyto ich hojnie: 

lie marzen, ile zdarzell, ile w szrankach iolnierzy, 
ile trzosow, ife wiosek, roztargnionych pacierzy, 
ile myszy, w lasach ciszy, ile strzelnic na wieiy... (s. 289) 

Przewaza oczywiScie poezja religijna, i nie tylko dlatego, ze antologiy 
redagowal ksi,!dz, a wydalo wierz'!ee wydawnictwo: po prostu autorzy 
z owych wiekow rzeczywiscie najwiycej pozostawili po sobie tekstow 
dotycz'!cych tego, co najwazniejsze. Od hymnow 0 trdci teologicznej przez 
osobiste modli twy po rach unek sumieni a: 

Pora, ze bym rozwazyl, 
com za mlodu nawarzyl (s. 328) 

Gatunki Iiterackie nie zawsze jednak s,! scisle rozdzielone, bo, na przykJad , 
trudno sobie wyobrazic, zeby kunsztowny, ale i wielee zabawny hymn na 
czeSc sw. Malachiasa (czy M a1chusa) ktokolwiek pr6bowal zastosowac 
w li turgii (Xl wiek, s. 2!!S). Pie.1:iI strainikow miasta Modeny (okolo r. 900, 
s. 227) tez zapewne spiewana byla na murach raczej niz w kosciele. 
W jakiejs mierze dochodzi bowiem w tym zbiorze do glosu nie tylko ludzka 
wiara, ale i ludzka codziennosc. Moze najlepszym przykladem S,! anonimo
we rady Mlodym pod rozwag~, wyIiczaj,!ce, ile tez romych rodzajow 
wygodnego zycia dostypnych jest temu, kto zdobydzie wyksztaleenie: 

Albowiem litera 
rozkosmy ogrOd otwiera (s. 471 ) 

Jest i przyjazn ludzka; ciekawe ze jej dwa najlad niejsze przyktady s,!siaduj'l: 
ze sob,!, jako wziyte z tej samej epoki, przelomu VI i VII wieku. Sw. 
Kolumban zaprasza wsp61brata do rymowanej zabawy (s. 156), a sw. 
Wenancjusz Fortunatus w swoim zaciszu w Poitiers lubi patrzec, jak 
krolowa-mniszka Radegunda ozd abia oltarz kwiatarni (s. 154). Oboje 
dlugo i boldnie tulali siy po swiecie, az wreszcie spotkali siy w tej Bozej 
przystani: ona zalozycielka, on kapelan klasztoru. Teraz pozostaje wielbic 
dzielo zbawienia (Krzyiu .fwi{'ty ... ) i piykno Bozego stworzenia: 

K~py liolkow maluj~ ciemnaw~ I~~ purpur~ .. . (s. 151) 
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Tu i owdzie brzmi echo ciemniejszych stron ludzkiego Zywota, si~gni~to 
bowiem i do Carmina Burana, i do satyr przeciwko nielitosciwym 
i obludnym (s. 430), i nawet do skarg na nadmiar k,!sliwych owadow 
latem: "Mucha i czarny karaluch si~ srozy ... " (s. 164). S,! wreszcie nawet 
i przes'!dy ludzkie, gdyz zamieszczono kilka rymowanych zakl~e, przez 
redaktora milosiernie nazwanych egzorcyzmami, a maj,!cych ponoe moc 
skutecm,! przeciw roznym sHorn nieczystym - jak gdyby diabel bal si~ 
rymu. Chociaz kto go wie, moze si~ i boi. Pi~kno slowa, jak kazde inne, 
pochodzi od Boga. "Smagam, posluchu wymagam ... " (s. 446). 

Tlumacze przyjmowali rozne zalozenia. Niektorzy rezygnowali z od
twarzania rymow oryginalu dla tym dokladniejszego oddania treSci, inni 
starali si~ uwzgI~dnic takZe i form~. Mogla zawidc indywidualna majo
mosc koscielnej terrninologii: i tak, na s. 228, zwrotka skierowana do sw. 
Leona Wielkiego zaczyna si~ od slow "Spowiedniku Chrystusowy ... ", co 
brzmi zabawnie, jak gdyby Chrystus si~ spowiadal, i to w dodatku 
u papieza z V wieku. Confessor moze oczywiscie w koscielnej lacinie 
maczyc spowiednika, ale przede wszystkim omacza przeciez wyznawc~, do 
ktorej to klasy swi~tych zalicza si~ Leon Wielki. Niemniej trzeba si~ dobrze 
naszukac, zeby cos takiego do wytkni~a wynaleic. A na zakonczenie 
przytoczmy, ku zbudowaniu kleru, ostatni,! zwrotk~ dlugiego XIV-wiecz
nego wiersza, w ktorym ksj~zom dany jest do nasladowania wzor. .. kurka 
na kosciele: 

Nasladowq kura b'ldz, 
wielebny plebanie: 
ze sou wslawaj skoro swil, 
ezuwaj nieprzerwanie. 
Czylaj, uez si~, brewiarz sw6j 
spiewaj, g!os kazanie 
nieehaj serce lwe i mysl 
w niebiosaeh zoslania. (s. 468) 

S. M algorzata BorkoHiska OSB 

MALGORZAT A BORKOWSKA OSB, pisarka, hisloryezka. Wydala m.in. Mniszki 
(1980), Dekret II' niebieskimjeroll'any parlamencie (1984), Bozek templariuszy (1986). 
Mieszka w Zarnoweu na Pomorzu. 
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MAGIA I NAUKA 


• Charles Webster, Od ParaceL~usa do Newtona: Magia i po wstanie 
nowozy tnej nauki, tlum. K. Kopcinska, A. Zapalowski, Wydaw
nictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992, 
ss. 105 

luz tytu/ ksiqzki wskazujqcy na zwiqzek magii z powstaniem nowozyt
nej nauki buqzi pewne wqtpliwosci. Rodzi si ~ pytanie: jak moma powiqzac 
ze sob q nazwiska Newtona i Paracelsusa? Czy nie jest to jakies nieporozu
mienie? 

Powszechnie uwaza si y, ze poglqdy Paracelsusa i Newtona znajdujq siy 
na dwoch przeciwnych biegunach i nie majq ze sobq nic wspolnego. 
Nazwisko Newtona kojarzy si y nam z Oswieceniem i postypem nowoZytnej 
nauki, Paracelsusa zas z naiwnq i nienaukowq interpretacjq swiata 
w wiekach ciemnych , ktore uwazamy za okres panowania wiary w zabobo
ny, horoskopy i czary. Kazdy uczen szko/y podstawowej poznaje zasady 
mechaniki i teoriy grawitacji sfonnu/owane przez Newtona. Ten sam 
uczen, zapytany 0 Paracelsusa, kojarzy to nazwisko z herbatq wspomagajq
C,! trawienie. Czyzby parace1sjanizm zaginq/ bez sladu wraz z powstaniem 
nowoZytnej nauki? Czyzby Newton zepchnq/ Parace1susa w ciemnq otch/an 
zapomnienia a jego pisma na polky z basniami? 

Takiemu poglqdowi przeciwstawia siy Charles Webster - historyk 
nauki pracujqcy w Well come Unit for the History of Medicine uniwer
sytetu w Oksfordzie. 

Ksi'lika Od Paracelsusa do Newtona zawiera cztery eseje, ktore stanowiq 
nieco zmodyfikowanq wersjy wykJadow wygloszonych w Cambridge w lis
topadzie 1980 roku ku pamiyci Sir Arthura Stanleya Eddingtona. 

Pierwszy esej, stanowiqcy wprowadzenie do trzech pozosta/ych, jest 
prob q ukazania /qcznosci pomiydzy pokoleniami Paracelsusa i Newtona. 
B!ydne przekonanie dotyczqce stosunku newtonizmu do paracelsjanizmu 
spowodowana jest uogolnieniem romic miydzy "ciemnym" wiekiem przed
koperni kanskim a Oswieceniem newtonizmu. Zbyt mocno akcentowano 
elementy nowozytne w mysli Newtona i jemu wspo/czesnych, odsuwajqc 
w cien wszystko inne. Przy tendencji do skupiania si y na "czczym" 
zachwycie Paracelsusa wobec autorytet6w staroZytnych i jednoczesnym 
pomijaniu obecnosci w jego dzie/ach krytycznej analizy i niezaleznego 
myslenia, dochodzono do wniosku, ze zamieranie magii zwiqzane jest 
z powstaniem nowoZytnej nauki. Tymczasem istnieje wiele fakt6w swiad
cZqcych 0 powiqzaniach pomiydzy swiatopoglqdami wiek6w Paracelsusa 
i Newtona. Newton zwiqzany by/ z nurtem teologii refonnacyjnej, do 



138 ZDARZENIA - KSl t\ZKI - LUD ZIE 

ktorego wiele wniosl Paracelsus. Nieobce byly mu rownie:i: dziela paracel
sjanskie, ktore w wieku XVII cieszyly si~ dose duzym powodzeniem ze 
wzgl~u na wci,!z istniej,!ce zainteresowanie naukami tajemnymi i astro
logi,! wrozebn'!. Zarowno Paracelsusowi jak i Newtonowi zalezalo na 
zgodnosci teorii z doswiadczeniem. 

W d rugim eseju Charles Webster dowodzi, ze pogl,!dy eschatologiczne 
i profecja, a zwlaszcza glowny jej dzial - astrologia, cieszyly si ~ duiym 
zainteresowaniem zarowno w XVI, jak i XVII wieku. Rozpowszechniony 
byl pogl ,!d, ze dzieje swiata s,! podzielone na siedem etapow, z ktorych 
ostatni mia! bye okresem eschatologicm ym. Zarowno w czasach Parace1
susa, j ak i N ewtona spodziewano si~ bliskiego nadejscia S,!du Ostatecz
nego. Dlatego wielk,! popularnoSci,! cieszyly si ~ zagadnienia kosmologicz
ne, ktore bezposrednio odnosily si~ do przyszlosci . Wlasnie obserwacja 
ukladu planet miala pomoc w ustalen iu daty wejscia swiata w okres 
eschatologicmy. Kazde zjawisko zachodz,!ce na niebie (np. koni unkcja 
planet w m ak u Ryb w 1524 roku lub pojawienie si~ komety Halleya 
w latach 1531 i 1682) bylo powodem powstania licznych przepowiedni. 
o szacunku, jakim cieszyla si~ astrologia, swiadczy chociazby pozytywne 
nastawienie do niej ludzi wywieraj,!cych d uiy wplyw na ksztaltowanie si~ 
nowoiytnej nauki : Tycho de Brahe, lana Keplera i Franciszka Bacona. 
W XVII wieku zrodzila si~ fi zyko-teologia, ktora byla prob,! zestawienia 
chronologii biblijnej z astronomi ,! i ktora okazala si ~ pocz'! tkiem procesu 
zmierzaj,!cego do pogodzenia Pisma Swi~tego z nauk'!. 

Ostatnie dwa rozdzialy poswi~cone S,! omowieniu rMnych koncepcji 
i pogl ,!dow dotycz'!cych magij duchowej i demonicmej i ich zwi,!zku 
z rozwojem nauki . Pokazuj,! one, ze obydwie odmiany magii wci,!z byly 
tematem rozwazan myslicieli zyj,!cych pod koniec XVII wieku oraz ze 
mane im by!y pogl,!dy Paracelsusa i jego zwolennikow. T erminologia 
doswiadczalna wprowadzona przez Paracelsusa zdominowala eksperymen
taln,! filozofi~ XVII wieku, a jego teoria poznania w znacznym stopniu 
pokrywala si~ z epistemologi,! zwolennikow Bacona. Do twi erdzen ia 
Parace1susa, ze p raktyczn'! stron,! nauki jest wyzyskiwanie ~il pochodz,!
cych z niebios, nawi ,!zywal mi~dzy innymi Franciszek Bacon. W latach 
pi~ziesi'!tych XVII wieku nast,!pila fala zainteresowania pismami parace1
sjanskimi i alchemicznymi. Rowniez sam Newton interesowal si~ literatur'! 
poswi~con,! magii naturalnej , 0 czym swiadczy fakt, iz posiada! liczne 
pisma Paracelsusa i jego zwolenni kow, ktore na marginesach opatrzyl 
wlasnor~cmymi uwagami. "Moma postawie robocz,! hipo tez~ , ze li teratu
ra alchemicma i paracelsjanska wniosly wiele do rozwazan Newtona nad 
decyd uj ,!C'! kwesti,! aktywnych zasad " - pisze Webster (s. 73). 

Nie mniejszym powodzeniem cieszyly si ~ pogl ,!dy Paracelsusa na temat 
magii demonicmej. Zainteresowanie nimi trwalo jeszcze co najmniej do 
konca XVII , a nawet pocz'!tku wieku XVIII . Istnieje "wiele fak tow 
swiadcz,!cych 0 tym, ze etosowi nowej nauki najlepiej sluzylo konser
watywne stanowisko w sprawie czarow i czarnej Iflagii" (s. 99). 
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Charles Webster podj'll sit; nielatwego zadania, jakim jest proba 
porownania dwoch r6Znych swiatopogl'ldow: paracelsjanizrnu i nauko
wego patrzenia na swiat, ktorego przcdstawicielem jest Newton. Angielski 
historyk nauki dowodzi, ze dziel'!ca je przestrzen nie jest tak wielka, jak sit; 
powszechnie uwaza, oraz zc powstanie nowoiytnej nauki nie przyczyrtilo 
si t; do upadk u magizmu w tak d uzej mierze, jak do tej pory s'ldzono. 

Piotr lendrzejek 

PIOT R JENDRZEJEK, student Wyiszego Seminarium Duchownego 00. Redem
ptorystow. 

LIST 
ZWLOCH 

GAUDE MATER POLONIA 


Niedziela Przewodnia w stolicy chrzeScijanstwa miala bardzo mocny 
" polski" akccnt; na zalanym wiosennym sloncem Placu sw. Piotra 
zgromadzilo sit; 100 tysit;cy pielgrzymow na uroczystej Mszy swit;tej, 
w czasie ktorej Ojciec Swit;ty wyniosl na oltarze pit;cioro nowych blogo
slawionych, w tym troje Polakow: Stanislawa Kazimierczyka (potwier
dzenie kuitu), matki Marii Angeli Truszkowskiej i siostry Faustyny 
Kowalskiej. Po raz picrwszy na tak'l uroczystosc przybylo do Rzymu tak 
wielu pielgrzymow z Polski, co jest chyba nie tylko wynildem ulatwien 
w zalatwiani u fo rmalnosci paszportowych, ale rowniez - wyrazem auten
tycznej poboZn oSci. Przygl'ldaj'lc sit; z bliska moim rodakom w ci'lgu tego 
" rzymskiego triduum", doszlam do przekonania, ze momenty religijnego, 
radosnego swi t;ta S'l bardzo potrzebne zarowno Polakom, jak i obser
wuj'lcym nas z uwaznym krytycyzrnem cudzoziemcom. Polacy dzisiaj , 
moze bardziej niz kiedys, potrzebuj'l doswiadczenia bycia razem , po
trzebuj'l takich momentow, kiedy nie dziel'l ich problemy polityczne, nie 
przygniata cit;zar codziennych materialnych klopotow, a zatem - kiedy 
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mog,! bez przeszkOd czerpac optymizm i sil~ z ewangelicmego poslania 
oraz tradycj i Kosciola polskiego . W takich wznioslych momentach Polacy 
potrafi,! dawac pi~kne swiadectwo temu co najlepsze w nich samych oraz 
w ich tradycji. Wyrozniaj4 si~ nawet zewn~trznym zachowaniem posrod 
halasliwych "srodziemnomorskich" pielgrzymow, skupieni w modlitwie, 
solidarni w spiewie, cierpliwie moszqcy dlugie oczekiwanie i niewygody. 

Postacie oraz nauczanie nowych polskich blogoslawionych daj,! pelny 
wyraz bogactwa chrzeScijanstwa, ktore na naszych ziemiach wcielalo si~ 
w kultur~ i bylo obecne w srodowisku uniwersyteckim (Stanislaw Kazirnier
czyk), wyraialo si ~ w dzialalnoki charytatywnej i cichej modlitwie (matka 
Maria Angela Truszkowska) oraz prowadzilo do najbardziej intymnej , 
mistycznej jednosci z Bogiem (siostra Faustyna). NajgJosniejszym echem 
odbilo si ~ w calym swiecie or¢zie Milosierdzia Boiego przekazane przcz s. 
Faustyn~. Obecnie jest ona najbardziej znanq postaciq sposrOd Polakow 
wyniesionych na oltarze, a beatyfikacja stanie si~ z pewnosciq impulsem do 
rozwoju kultu tej polskiej "malej Teresy". Obserwuj~c reakcj~ wiernych 
zebranych na Placu sw. Piotra na slowa Ojca Swi~tego dotyczqce 
s. Faustyny, widac bylo, jak liczni Sq jej czciciele: oto poniiej oltarza 
z radosnym krzykiem zrywali si~ z miejsc Meksykanczycy, w centrum placu 
Wlosi podnosili transparenty z napisami 0 Milosierdziu Boiym lub obraz 
Jezusa Milosiernego, a niedaleko obelisku spiewala po litewsku grupka 
studentow z Wilna. Potwierdzeniem ogolnoswiatowego zasi~gu kultu 
s. Faustyny jest rowniei fakt, ii cudem zatwierdzonym w procesie 
beatyfikacyjnym bylo uzdrowienie mlodej Amerykanb, Maureen Digan , 
ktora uczestniczyla w niedzielnej Mszy swi~tej. 

Kult Milosierdzia Boiego w formie zaproponowanej przez siostr~ 
Faustyn~ jest tak doskonale zharmonizowan y z istOt4 chrzescijanskiego 
nauczania i tak bogaty w teologiczne trdci, ie upowszechnil si~ na calym 
swiecie, cz~sto niezalem ie od opinii swi~tosci samej Apostolb Milosier
dzia. Zauwaiylam to wielokrotnie w ubieglych latach, a nawet w przed
dzien beatyfikacji. Oto, na przyklad, oglqdajqc w "L'Osservatore Roma
no" reportai z podroiy Ojca Swi~tego po Argentynie moma maldc 
zdj~cie grupy wiernych "z obrazem Jezusa", a owym obrazem jest wlasnie 
Jezus Milosiemy, tab, jakim Go ujrzala s. Faustyna w Plocku w 1931 
roku. Kiedys w malym wloskim miasteczku spotkalam prost't kobiet~, 
ktora trzymala w ksiqieczce do naboienstwa wyblakly obrazek Chrystusa 
Milosiemego i odmawiala Koronk~ do Milosierdzia Boiego, nic nie 
wiedzqc 0 naszej mistyczce. Podobnie bylo w przypadku profesora 
Harvardu, ktory sluchajqc informacji 0 zb1iiajqcych si~ uroczystosciach 
beatyfikacyjnych dowiedzial si~ 0 zwiqzku "swojego" obrazka Jezusa 
z polsk q zakonnicq. Takich przyklad6w moina by maleic wi~ej. Trudno 
si~ oprzec wraieniu, ie spelnilo si~ w jabs sposob wielkie pragnienie siostry 
Faustyny, aby ona sarna pozostawala w cieniu, a Milosierdzie Boze bylo 
coraz lepiej poznawane i czczone. Nigdy za iycia nie wyst~powala 
"pub1icmie" jako Apostolka Milosierdzia, \ecz, przekazywala ksi¢zu 
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Sopoece " uslyszane" pouezenia ezy "podyktowane" jej przez Chrystusa 
modlitwy. To jej spowiednik staral si~ 0 ich publikaej~ i rozpowszech
nienie. To on glosil kazania, pisal artykuly i wyglaszal w radiu pogadanki 
o Milosierdziu Bozym, podczas gdy siostra F austyna pracowala jak 
wszystkie zakonnice, modlila si~ 0 powodzenie jego praey i skladala za 
niego ofiar~ cierpienia, zarowno fizyezny bol z powodu choroby, jak 
i duehow~ udr~k~ z powodu ludzkiej nieufnosci wobee Boga Milosiernego . 
Zawsze pragn~la pozostae w ukryciu, cierpiee bez wspolczucia, cieszye si~ 
Bogiem bez rozglosu. Najlepsz~ chyba ilustracj:j, spelnienia owyeh "szalo
nych pragnien" jest opisany w Dzienniczku moment obehodow Jubileuszu 
Od kupienia w Wi lnie w 1935 roku: w Ostrej Bramie wisi obraz Jezusa 
Milosiemego namalowany przez Kazi rni rowskiego, ks. Sopocko glosi 
kazanie 0 Milosierdziu Bozym do lieznie zgromadzonyeh wiernych, 
a siostra Faustyna stoi w tlumie nikomu nie znana, przez nikogo nie 
zauwaZana i rna wizj~ "Pana Jezusa w takiej postaei, jako jest na tym 
obrazie" , widzi, j ak Chrystus udzie1a blogoslawienstwa, a promienie roz
ehodz,,! si~ na ealy swiat (Dzienniezek, 420). Ta scena jest niejako prawzorem 
wielu poiniejszyeh nabozenstw ku czci Bozego Milosierdzia, w czasie 
ktoryeh nie wiedziano lub niewiele mowiono 0 niepozomej, krakowslciej 
zakonniey, pelni~e (swiadomie lub nie) jej wol~, by centrum stanowil 
Chrystus Zmartwyehwstaly i objawione przez Niego Milosierdzie Ojea. 

Niewlltpliwie przypomniana przez siostr~ Faustyn~ prawd a 0 Bogu 
Milosiemym, ktory zawsze i wsz~ zie wybaeza skruszonem u, ufaj~cemu 
grzesznikowi, jest uniwersalnym i ci~gle aktualnym poslaniem. W niedziel
nej homilii i poniedzialkowym przemowieniu w czasie aUdieneji Ojeiec 
Swi~ty podkrd lal z naci slciem, i e dzisiaj "czlowiek i ealy swiat" bardzo 
potrzebuje "wielkiej tajemniey Milosierdzia Bozego, owej »wstrz~saj:j,cej 
tajemniey«, niewyslowionej tajemniey Ojca" . J an Pawel II nazwal naucza
nie siostry Faustyny " p roroczym wolaniem do swiata, do Europy". 
Mowi~e zaS 0 rozwoju kultu Jezusa Milosiemego we wspolczesnym swiecie 
Ojciec Swi~ty stwierdzil: "Jest to z pewnosci~ znak czasow - znak naszego 
XX wieku . Bilans koncz~cego si~ stuleeia zawiera nie tylko wielkie sukcesy, 
ktore przek roczyly osi~gni~cia poprzednieh epok, leez rowniez gl~boki 
niepokoj i strach 0 przyszlose. Gdzie za tem jesli nie w Bozym Milosierdziu 
moze swiat znalde ratunek i swiatlo nadziei? Wierni doskonale to czuj~!" 

Blogoslawiona siostra Faustyna przemawia do ealego Kosciola, jej 
nauezanie stanowi wielki skarb. Wame jest przeto, abysmy w polskim 
KOSciele tego skarbu nie zatracili , nie przykryli pylem unosz:j,cym si~ na 
d rogaeh trudnej eodziennosei . Wam e jest takze, abysmy pami~tali 0 kon
kretnym swiadectwie zycia i konkretnym nauczaniu blogoslawionej Faus
tyny. T a pierwsza polska mistyezka personi fikuje obey polskiej d uchowosci 
model swi~tosci. Poucza, ze wielkim swi~tym moze bye nie tylko ten , kto 
walczy z wrogiem Ojezyzny i Kosciola, zak lada szkoly ezy stowarzyszenia 
eharytatywne, ale rowniez i ten , kto po prostu i:yje w I~czn osci Bogiem. 
Poueza, ze ob owi~zkiem ehrzdcijanina jest swi adezyc 0 Boi:ym Milosier
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dziu , z ufnosci q prosie 0 nie dla siebie i dla innych, dla swiata calego, 
a wreszcie - nieustannie czynic milosierdzie. RecytujqC koron k~ przekaza
nq przez blogoslawionq siostr~ Faustyni[:, pamii[:tajmy, ze wedlug niej kazdy 
chrzescijanin winien w ciqgu dnia dokonae przynajmniej jednego uczynku 
milosierdzia ... Nielatwo nam przyjdzie przyswoie sobie cale duchowe 
bogactwo zawarte w nauczaniu i swiad ectwie jej zycia. Sqdzi[: jednak, ze j uz 
sam fakt oswojenia si~ z jej modelem swi~tosci wplynie na przyszly ksztalt 
naszej poboznosci w okresie, gdy Kosciol w naszym kraju zbiera gorzkie 
owoce nadmiaru dzialania i koncentracji na wa1ce z wrogiem ... 

Rzym , 20 kwietnia 1993 
Ludmila Grygiel 

LUDMILA GRYGIEL, historyk, od 1980 przebywa w Rzymie. Sekrelarz redakcji 
kwar talnika "II Nuovo Areopago". Opublikowala oslalnio w "Znaku " biografi~ 
blogoslawionej siostry Faustyny Milosierdzie Boie d/a swiala ca/ego. 

CZYTAJt\C 
MIESI~CZN1KI 

JOZEF CZAPSKI 

- WYZNAWCA PRZYJAZNI 


lozefa Czapskiego nazwano " swiadkiem XX wieku"; istotnie - jego 
dluga, pokrywajqca si i[: niemal z dobiegajqcym kresu stuleciem, biografia 
zawarla w sobie najwi~ksze cierpienia i uniesienia naszego czaliu. Niezwyk
lose tego zycia polega na tym, ze autor Na nieludzkiej ziemi byl nie tyle 
symbolem wspolczesnej, "nieludzkiej" histori i - co raczej jej, jak:ie gli[:boko 
ludzkim, wyzwaniem. Ogromna wystawa malarstwa Czapskiego, krqzqca 
zeszlego roku po Polsce, oraz towarzyszqca jej dyskusja, byly zaledwie 
cZi[:sci q dlugu, j aki - w ostatniej doprawdy chwili - zdolano splacie 
Si[:dziwemu tworcy, dlugu za jego wklad do narodowej kultury. 

Niedawna smiere lozefa Czapskiego sklania d ') ponownej refleksji nad 
swiadectwem jego zycia i tworczosci o raz nad nau kq, jaka dzis plynie dla 
nas z jego postawy artystycm ej i duchowej. Niemal wszystkie miesii[:czniki 
zamidcily materialy dotyczqce zrnarlego malarza - najciekawsze wydajq sii[: 
te, ktore oswietlajq poglqd y i sztuki[: Czapskiego w sposob nowy, czasem 
nawet kontrowersyj ny. 
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Tworczosc, ktora wywotuje tylko pochwaly, jest wlasciwie czyms 
niepokojllcym, jakby po trosze ob umartym. Zawsze wydawalo mi si~, ze 
dopiero gdy napotkam na otwarcie krytyczne analizy malarstwa Czap
skiego - oznaczac to b~dzie, ze jego tworczosc jest na trwale wpisana do 
polskiego obiegu i swiadomosci , a zarazem, ze jest wartosci'i Zywotn'i - bo 
zdoln'i do wywolywania kontrowersji. Wsrod wielu podsumowan dzialal
nosci tego "malarza szmat" - jak sam si~ nieraz nazywal - znalazly si~ 
takze glosy rezerwy wobec jego sztuki - warto je zauwazyc, s'i bowiem 
dowodem dyskusji, jak'i prowokuje to malarstwo. W 1. numerze "Gazety 
- magazynu" (0 zasi~gu tylko warszawskim, dlatego wartym odnotowania) 
opinia Marka Sobczyka - jednego z filarow nowofalowej "Gruppy": 
"Kiedy slysz~ : malarstwo Czapskiego, pierwsze, co mi si ~ nasuwa, to brak 
autonomii. W. tym malarstwie zaden srodek nie jest autonomiczny. I nie 
chodzi tylko 0 srodki malarskie, ale 0 wszystko, co sklada si~ na obraz: 
wola, motywacja, inspiracja - to wszystko jest u niego tak na trzy czwarte. 
Nie jest ani prosty, ani skomplikowany, ani przestraszony, ani odwamy 
(.. . ) Czapski nigdy nie mowi w pierwszej osobie. Mowi: widzialem taki 
obraz Picassa i mam tak'i impresj ~. Jest zabrudzony kultur'i, tak jak 
dziecko jest zabrudzone swoimi rodzicami. Jest u niego troch~ Bonnarda, 
troch~ Picassa, troch~ Rouaulta ." 

Podobne opinie zakladajll " nowosc" za podstawowe kryterium wartos
ci ujllce sztu ki wspolczesnej. Tymczasem pogJ~ taki wydaje si~ coraz 
bardziej przes'idem; nie wszyscy wielcy tworcy wytyczaj'i nowe drogi, sll 
tacy, ktorzy - idllC Scie:i:kami innych, wnosz'i przeciez swoj wlasny ton 
i interp retacj~ . Czapski jako spadkobierca mysli postimpresjonistycznej byl 
niewlltpliwie kontynuatorem tworczym - ch oc dla niektorych j~zyk tego 
malarstwa nie potrafi unidc swiadectwa wspolczesnosci. "Czapski jest 
malarzem na wskros paryskim w czasach, kiedy Paryz jest prehistori'i 
sztuki - pisze Jacek Krol ak w swoim Dzienniku Oka ("Res Publica" nr 
1/92) - CM dzisiaj znaczy gloszony przez Cezanne' a czy Bon narda postulat 
pokomego studiowania natury? Jakll mia r~ przykladac do malarza, ktory 
z tego programu wycillga wnioski rownie ostateczne, jak jego wielcy 
mistrzowie i nauczyciele pi~cdziesillt i sto lat temu? A moze tylko Czapski 
zaciera slady, ktore powiedzialyby, ze umilowana przez niego postawa 
w sztuce dawno legla w gruzach? ( ... ) 1Ie:i: slyszalem szep tem wypowiada
nych, kllsliwych opinii wlasnie mala rzy 0 jego obrazach .. . I jakze nieznosna 
jest ta aura wokol artysty, 0 ktorym moma co najwyzej napisac pi ~kny 
esej. G orzej: ktory sam napisal najpi~kniejsze eseje 0 sztuce, jakie zdarzylo 
mi si~ czytac. Cos si~ jednak stalo w minionym polwieczu, wobec czego 
dzielo Czapskiego pozostaje nieme." 

Wszechstronnosc Czapskiego, jego aktywnosc w tak wie\u dziedzinach 
tworczych - muzyce, literaturze, malarstwie - takie budzi niepokoj innych, 
mniej moze wszechstronnych, choc bardziej konsekwentnych artystow 
- jak np. Ryszard Winiarski, ktorego geometryczne, "losowane" abstrakcje 
S'i doklad nym przeciwienstwem mala rskiej drogi Czapskiego: "Bywa tak, 
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ze ktos jest malarzem od pocz<ttku do konca, i tylko nim. 0 takich latwiej 
jest m6wic. Z osobowosci Czapskiego trudno cos wybrac ( ... ) Domyslam 
si y, ze obok dzialalnosci politycznej, literackiej, krytycznej , malarstwo 
potrzebne mu bylo do skompletowania wlasnej osobowosci. Nie przypusz
czam, by mialo odgrywac wiod<tC<t roly. Trzeba uszanowac Czapskiego 
takim, jakim byl, nie kawalkowac go. Nalezelismy do r6inych generacji . 
Ten swiat sztuki, kt6ry rozgrzewal kapist6w do czerwonosci, dla nas byl 
swiatem, od kt6rego musielismy uciekac. Moze dl atego licz<t siy dla nas 
przede wszystkim ich osobowosci, a nie dokonania malarskie" ("Gazeta 
- magazyn", nr 1/93). 

Sam J6zef Czapski - ujmuj<tco skromny i pokorny wobec tajemnicy 
sztuki - zdawal sobie sprawy, Ze byl malarzem nier6wnym i nieefektow
nym. A jednak dzisiaj nikt juz nie w<ttpi w fundamentalne znaczenie jego 
postawy malarskiej - raz jeszcze trzeba wiyc zapytac, na czym polega jego 
artystyczny testament. Pytanie to stawia Janusz Marciniak w poswiyconym 
sydziwemu artYScie wspomnieniu Malarz szmat ("Czas kultury" nr 1/93): 
"Czy moina postawic pytanie 0 znaczenie spuscizny malarskiej J 6zefa 
Czapskiego dzisiaj - w dobie postmodernizm u, kiedy kwestia porz<tdku, 
sensu i wartosci bywa lekcewazona? A jeSli moina, to dla kogo i jak 
wyraza siy to znaczenie, skoro Czapski nie stworzyl nowego kierunku 
w sztuce i przyznawal otwarcie: ja zawsze bylem niemodny? Jego sztuka 
irytuje akademickich estet6w. Szczeg61nie tych , co paradoksalne, wyksztal
conych przez kapist6w i posluguj<tcych siy jyzykiem ich swiadomosci 
artystycznej (.. . ) Nie rna u Czapskiego popis6w bieglosci rysunkowej 
i d<tzenia do jakiej kolwiek stylizacj i malarskiej ; s<t natomiast slady trudnej, 
ustawicznie ponawianej walki 0 formy i wyraz, 0 ostrosc widzenia ( ... ) 

Jego filozofia sztuki daje moraIne wsparcie malarzom-samotnikom, 
artystom bezinteresownym i samodzielnym. Jest podstaw<t czci , kt6r<t 
Czapski oddawal tylu r6Znym malarzom. W niej wreszcie kryje siy 
tajemnica zdolnosci Czapskiego do tego samego zachwyt u nad ob razami 
znanego wszystkim l ana Venneera i nieznanego prawie nikomu Jeana 
Colin. Czapski, jak chyba nikt przed nim, cieszyl siy odkrywaniem 
inn 0 sci artystow." . 

Powaga, z jak<t ten ostatni kapista traktowal sprawy malarstwa, 
przyznaj<tc mu moZliwosci dotarcia do prawdy - kaze domyslac siy - wsr6d 
r6znych bodzc6w tworczoSci - takZe motywacji religijnej . A jednak 
Czapski zawsze precyzyjnie oddzielal jyzyk wiary od jyzyka sztuki, nie 
czyni<tc z tej ostatniej substytutu re\igii. W poznanskim kwartalniku 
artystycznym "Artelier" (nr 1992) Janusz Marciniak porown uje opinie 
Czapskiego z pog!<tdami Malraux, ktorego Glosy milczenia byly wyrazem 
tysknoty za odbudowaniem religijnego wymiaru kult ury: "Czapski odzywa 
si y wszydzie tam, gdzie niespokojny Malraux odrywa siy od rozwazan Seisle 
plastycznych i siyga dziedzi n historiozofii, reiigii, gdzie staje siy patetyczny 
i glosny. Obaj, zarowno Malra ux jak i Czapski, postugujC! si y slownictwem 
religijnym, lecz gdy dl a Czapskiego to slownictwo pozostaje w naturalnym 
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i scislym zwi'lZku z wewn~trzn~ potrzeb~ mowienia 0 wi~zi z Bogiem, to 
dla Malraux jest one koniecznosci~ zewn~trzn~, spadkiem po kulturze 
chrzeScijanskiej przej~tym przez kultur~ agnostyczn~. Agn ostyk Malraux 
jest na zewn~trz swiata przezyc religijnych. Widzi stamt<!d tak sarno 
wyraznie Absol ut co pustk~, ktora go przeraza ( ...) Malraux i Czapski s~ 
gl~boko zanurzeni w swoistym metachrzeScijanstwie, peJnym sprzecznosci 
Dostojewskiego i p rostolinijnosci T olstoja. Malraux w tej perspektywie jest 
niczym syn marnotrawny, ktory szuka drogi powrotu do domu. Jego 
prawdziw~ wznioslosc moze zrozumiec - usprawiedliwic tylko prawdziwa 
pokora, ktor~ uosabia Czapski (.. . ) Dzis to spotkanie - przez Glosy 
milczenia - jeszcze wyramiej anizeli czterdziesci lat temu uzmyslawia nam, 
ze d ramat zmierzchu myslenia metafizycznego trwa. Rzeczywistosc staje si~ 
coraz bardziej skomplikowanym wyzwaniem dla sztuki ( ... ) Sztuka nie dala 
pocz<! tku »nowym zmartwychwstaniom czlowieka«, jak chcial tego Mal
raux, i rwie si~ jako »nic l~cz~ca nas z doswiadczeniem inn ego wymiaru« 
(Czapski). Zostaly przeci~te jej wi~zy z podlozem w znaczeniu religijnym ." 

Dla Czapskiego sztuka i literatura mialy znaczenie tym wi(:ksze, ze ich 
uprawianie poci ~galo za sob~ okreslone konsekwencje i odpowiedzialnosc 
wobec historii. I choc autor Na nieludzkiej ziemi nie naduzywal nigdy 
opinii, ze artysci s~ "sumieniem swiata" - w gruncie rzeczy t(: wlasnie rol(: 
wyznaczal powainej two rczosci. Niezwyklym i dramatycznym swiade
ctwem nadziei wi~zanych przez Czapskiego ze swiatem kult ury jest 
odnaleziony przez redakcj(: "Wi(:zi " (nr 3/93) List otwarty do Maritaina 
i Mauriaka pisany przez Czapskiego pod wrazeniem kl(:ski Powstania 
Warszawskiego. "Rozumiemy, ze politycy maj~ swoje kombinacje, wielkie 
i male, ze oni nieraz ulegaj<! wzgJ(:dom taktycznym - pisze w swoim apelu 
Czapski - Totez nie do nich si(: zwracam. Ale s~ mysliciele, pisarze, ktorych 
rol~ zawsze bylo mowienie prawdy ( ...) Gdzie s~ wielcy pisarze angielscy, 
amerykanscy, dlaczego oni mi1cz~? Rozumiem , ze w tragedii polskiej jest 
malo materialu dla dowcipnych parad oksow Bernarda Shaw, ale gdzie jest 
subtelny, szlachetny Aldoux Huxley, gdzie jest Sinclair Lewis, Dreiser? 

Zupeme milczenie wielkich pisa rzy. Czyzby i oni byli zmuszeni do 
mi1czenia przez cenzur(:? Moze nigdy jeszcze brak Francji , ta luka, ktor~ 
stworzyla jej porazka w 1940, nie wydawala si~ nam tak jaskrawa i tak 
bolesna. Do Was, kto rzy wracacie do swej ojczyzny zranionej, ale 
uwolni onej, do Waszej stolicy wspanialej, nienaruszonej, do Was to nalezy 
odrodzic sumienie swiata , kontyn uowac trad ycj~, kt ora jest Wasza; nie 
uratujecie od wyschni~cia podwojnego nurtu Waszej tradycji chrzeScijan
skiej i rewolucyjnej, jezeli nie wyst~picie jednoczeSnie w obronie narodow, 
ktore s~ wcieleniem tej samej istoty kultury. Sprawa Polski i sprawa 
narod ow europejskich ujarzmionych jak ona - to sprawa moralna, to 
sprawa sumienia swiata." 

JeSli glownym zadaniem sztu ki jest wymierzanie sprawiedliwosci wi
dzialnemu swiatu - trzeba spytac 0 Trybunal, przed ktorym artysta stawia 
rzeczywistosc. Legendarn a juz bezposredniosc i szczerosc Czapskiego 
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upowam ia do pytan naj bardziej niedyskretnych - 0 wiar\!, Kosciol i Boga. 
Odpowiedz - nawet jdli tylko domniemana - rna dla nas dzisiaj ci \!zar 
autorytetu, zbudowanego przez tworC\! calym dlugim zyciem. "Katolicyzm 
moj? - pyta sam Czapski w Dziennikach - Sakrament komunii , moja 
Matka, Panie nie jestem godzien, bys rzekl slowo. Moj Bog katolicki jest 
Bogiem calego swiata, alba nie jest! Zamordowani Zydzi podczas nabozen
stwa w Konstantynopolu slt moimi braemi jak sw. Franciszek z Asyzu, jak 
wielka tradycja klasztorow, jak papiez dzisiejszy ... " 

"On nigdy nie jest takim pobomym katolikiem, ktory wie, ktory jest 
spokojny - zauwaza Ad am Zagajewski w rozmowie ze Zdzislawem 
K udelskim na lamach "Kresow" nr 13/93 (Dzielo Czapskiego jest prze
slon i~te przez legend~) - Z drugiej strony nie jest heretykiem, ktory tez wie, 
ale wie cos innego ( ... ) Mysl\!, ze on dziala poprzez pytania. TakZe jego 
reli gijnosc - widz\! j lt jako niekoncz'lce si\! pytanie. To, co go tak fascyn uje, 
tzn. zwiltzek okrucienstwa i pi\!kna, to jest w gruncie rzeczy problematyka 
reli gijna. Pytanie 0 zlo jest pytaniem religijnym. Pytanie 0 pi\!kno tez jest, 
albo moze bye, pytaniem religijnym. Ta ciltg1a wspolobecnose tych dwoch 
motywow - w tym jest to pole religijne ( .. . ) On tkwi rni\!dzy jednym 
i d rugim, ale wlasnie w sferze pytan, a nie odpowiedzi. Tkwi w tych 
pytaniach . Zadaje je z taklt swiei:oscilt, j ak gdyby mial25 lat. Czuje si\! jego 
ogromne doSwiadczenie ( .. . ) tymczasem rna si\! do czynienia z kims 0 tak 
jasnej, prostej , dziecinnej ciekawoSci, kto przeszedl przez to wszystko 
w pewnym sensie nietkn i\! ty, chociaz duzo zrozumial. Ale w jakims sensie 
rzeczy podstawowe nie dajlt si\! zrozumiec i on jako czlowiek wiemy swojej 
inteligencji pojltl to i do tej pory zadaje to sarno pytanie." 

Jednym z glownych, ci'lgle akt ualnych pytan, ktore Czapski zadawal 
sobie w mlodoSci , bylo pytanie 0 moZliwose skutecznej walki ze zlem, 
o polltczenie ducha Ewangeli i z rzeczywistoscilt gwaltu i wojny. Histori\! 
jego przezwyci\!zonego pacyfizmu moma by zadedykowac wspolczcsnym 
mlodym "objectorom", nie aby koniecznie sklaniac ich do odmiennego 
wybo ru, ale by pokazac prawdziwy ci\!zar i konsekwencje chrzdcijanskiego 
pojmowania "milosci ojczyzny". Przygody mlodego Czapskiego z wojs
kiem opisuje ksiltdz Jan usz St. Pasierb na lamach "Wi\!ii" (nr 3/93). 
Radykalny, ch rzescijanski pacyfizm (b\!dltcy sku tkiem lektury T olstoja) 
nakazuje Czapskiemu opuscie w 191 7 Pierwszy Pulk Ulanow Krechowiec
ki ch . Do wojska wraca rok p6Zniej, z mocnym postanowieniem nie brania 
bron i do r\!ki. Wyslany do Petersburga z misjlt odnalezienia pi\!ciu 
zaginionych polskich ofi cerow - spotyka znanego z lektur rosyjskiego 
filozo fa i historyka Dymitra Merezkowskiego . "Ten Rosjanin - pisze 
o Merezkowskim ks. Pasierb - zrobi l z Czapskiego polskiego zolnierza. 
Opowiedzial mu przypowieSe 0 dwoch ludziach idltcych do nieba w bialym 
szatach. Zobaczyli posrodku blotnistej drogi chlopa, ktoremu zlamalo si\! 
kolo u wo.!u. Jeden z pielgrzymow min'll go, zeby si\! nie powalac, drugi 
- wszedl w to bagno i pomogl. Obydwaj doszli do nieba, jeden czysty, d rugi 
strasznie ubabrany. Temu czystemu powiedzial P~n Bog, ze zasluzyl swoj'l 
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czystosci,! na niebo i ze bydzie czczony w KOSciele raz na cztery lata, a ten 
utytlany w blocie - cztery razy do roku! Nie morna, mowil Merezkowski, 
patrzec z tolstojowskim spokojem, jak gin'! ludzie, trzeba wzi 'lc udzial 
w dziej,!cej siy historii, podj,!c odpowiedzialnosc za jej bieg. Czapski 
zrozumial nagle, ze bardziej chrzeScijanskie jest zbrukac siy dla blizniego, 
niz byc moralnym czyscioszkiem ( ...) Wraca z decyzj'l, ze bydzie w wojsku , 
ze bydzie waJczyl za ojczyzny, ze weZmie na siebie grzech bycia zol
nierzem." 

We wspomnien iach 0 artykie powraca obraz osoby nieslychanie 
serdecznej i bezposredniej, rownoczesnie z najwiyksz'l powag'l traktuj,!cej 
kaidego rozmowcy. Czapski nie znosil blagi i powierzchownosci - moze 
dlatego tak trafne wydaj,! siy slowa Renaty Gorczynskiej nazywaj'lcej go 
"wyznawq p,rzyjaini". Dla swiata, ludzi i sztuki mial zawsze stary malarz 
to, co w prawdziwej przyjazni niezb¢ne - lojalnosc, wiernosc i bezin
teresown'l uwagy - bez poblazania. Tak wlasnie widzi osoby wuja jego 
siost rzeniec - Janusz Przewlocki, ktory we wspomnieniu Jeden z giganlow 
("Gazeta - magazyn" nr 1/93) opisuje atmosfery rodzinnego dom u 
Czapskich w Przylukach: "Rodzenstwo wuja przez calc Zycic kochalo siy 
w sposob dzis nicwyobrazalny i pisalo do siebie co pary dni przez 
szdooziesi'! t lat. Ta korespondencja, pelna rozczulen i t~skn oty, byla 
przesylana od siostry do si ostry czy brata z dopiskami, komentarzami 
i wezwaniami do dyskrecji, nigd y zreszt'l nie przestrzeganej w tej wymianie 
gor,!cej se rdecznosci i t roski przypominaj,!cej listy kochankow ( ... ) Cale to 
rodzenstwo bylo niezwykle emocjonalne, sklonne do uniesien, skrajnych 
ocen, kto re ulegaly naglym zrnianom, roztargnione, podniecaj ,!ce si~ 
lekturami, sztuk,!, niepraktyczne, sklonne do zwierzen. Giganty, jak ich 
nazywano z powodu wzrostu, byly weredykami i morali stami, gotowymi 
kazdemu powiedziec naj ostrzejszy s'ld 0 tym, co przed chwil ,! ad niego 
uslyszeli. Wuj byl jak oni wszyscy, ale radzenstwo uwielbialo go i wybacza
10 m u wiele ( ...) Byl czlowiekiem dobrym, zyczliwym, ciekawym wszyst
kiego - ad d robnych reaJi ow zycia po idee, kto re szczegolnie i zawsze go 
pasjonowaly. ( ... ) Wszystkiego chcial dociec, wydusic z rozrnowcy to, co 
w nim najglybsze, najprawdziwsze. Autentycznosc, prawda 0 sztuce, idei, 
w czlowieku to ceni l najbardziej . Nie tolerowal pozy, falszu, pozorow 
i t~p i l to nieraz brutalnie. Nie byl to latwy i bezkon fli ktowy przyjaciel." 

Kto wie, czy wlasnie testament przyjaznj - trudnej, bo wymagaj 'lcej, ale 
niezawadnej - nie jest naj warn iejszym przeslaniem, jakie poswiadczyl dla 
nas J ozef Czapski swoim niemal stuletn im iyciem. 

Krystyna Czerni 
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ISUMMARY I 


The attainments of modern science, especially recent discove ries in the 
field of physics, have radically changed the vision of the world to which 
people had been accustomed since Newton's day. What d o these changes 
consist in, and what is their significance for the question about the sense of 
the Uni verse? Physicists and philosophers of science ponder these problems 
in the May issue of "Znak". 

Michal Heller considers the place of cosmic history in the history of 
culture. Paul Davies, in turn, reflects on the nature of physical laws. 
Andrzej Fulinski presents the latest cosmic theories of chaos, refuting at 
the same time charges of determinism and reductionism which, as some 
maintain, are weak points of physics. Michal Tempczyk brings up the 
problem of chaos as he analyzes relations between chaos and harmony in 
the world. John Polkinghorne wonders how the laws of physics can 
possibly contribute to answering questions concerning the existence and 
essence of God. "Who Believes in Electric Current?" - with this question 
Adam Grobler invites us to a discussion of the role of experimentation in 
physics. 

The second p:lrt of the issue begins with Kazimierz Nowosielski 's and 
Krzysztof Stala's essays on Czeslaw Milosz poetry . In the "Subjects and 
Reflections" section Jadwiga Zylinska turns our attention to the Wonderful 
Planet series which , in her opinion, is "the most metaphysically laden film" 
ever made. Then Andrzej Kempf! describes a hardly known episode from 
the life of Nicholas Copernicus: the astronomer's trip to K rolewiec. Jan A. 
Kloczowski OP focuses on the phenomenon of fascination with the sacred 
but without religion. 

In the review part lreneusz Zieminski discusses Anselm of Canterbury'S 
classical work Mon%gion, Leszek M. Sokolowski reviews Michal Heller 's 
New Physics and New Theology, Witold Maciejewski mentions Hubert 
Reeves Hour a/Intoxication, Irena Trzcieniecka-Schneider writes about 
Ewa Zarneck~-Bialy's Small Logic, S. Malgorzata Borkowska OSB 
considers an anthology of ancient and Middle-Age Latin poetry ed ited by 
F. Marek Starowieyski, while Piotr Jendrzejek shares with us his remarks 
on Charles Webster's From Paracl'lsus to Newton. Finally, Ludmila Grygiel 
sends another letter form Italy and Krystyna Czerni reviews the periodicals 
concentrating on texts devoted to J6zef Czapski, a Polish painter and 
writer who diecJ a short while ago. 



ISOMMAI RE I 


Les sciences modernes, et notamment les decouvertes faites en physique, 
ont radicalement change la face du monde a laquelle nous nous etions 
habitues depuis Newton. En quoi consistent ces changements? Quelle 
importance revetent-ils dans notre interrogation sur Ie cosmos? C'est aces 
questions que " Z nak", grace a la contribution d'une equipe de physiclens 
et de philosophes des sciences tente d'apporter une reponse. 

Le premier, Mich al Heller situe la place de l'histoire de l'univers dans 
I'histoire de La culture. Paul Davies developpe ses considerations sur ce que 
sont les lois physiques. En effectuant une approche des theories les plus 
recentes emiscs sur Ie cosmos, And rzej Fulinski engage une polemiq ue avec 
les idees qui grevent la physique des peches du detenninisme et du 
reductionnisme. Le probleme du chaos est traite par Michal Tempczyk 
dans une analyse des rapports entre ce chaos et l'harmonie du monde. John 
Polkinghorne, quant a lui, part du probJeme des lois physiques pour 
appro fond ir ses considerations sur leur importance dans une interrogation 
au sujet d e l'existence et de la nature de D ieu. Entin, qui croit dans Ie 
courant e1ectrique? demande Adam Grobler en nous conviant a une 
ret1exion sur Ie role de I'experience en physique. 

La seconcJe partie du cahier comprend les essais de Kazimierz 
Nowosiel ski et de Krzysztof Stala sur la poesie de Czeslaw Milosz. Dans la 
rubriq ue TI/(lmcs ('( R(i/lexions, J adwiga Zylinska q ualifie de tres meta
physique Ie lilm J episodes La Merveilleuse Planele. Andrzej Kempti relate 
un cvenement inconnu de la vie de Kopernik, a savoir un sejour de 
l'astronolllc a Krolcwiec. Jan Andrzej Kloczowski OP decrit Ie phenomene 
de la fasci nation par un sacre arcligieux. 

Au charitre des recensions, signalons: 
- Ie Monologion, d'An sel me de Canterbury, par Ireneusz Zieminski, 
- La nouvelle physique ella nouvelle Iheologie, de Michal Heller, par 

Leszek M. Sokolowski, 
- L 'heure c/r l'enivremenl , de Hubert Reeves, par WitoJd Maciejewski, 
- La pc lite /ogiq lie , d 'Ewa Zarnecka-Bialy, par Irena Trzcieniecka-

Sch neider, 
- une anthologie antique ct moyenageuse de 1a poesie latine, La Muse 

chretienne, publicc sous let direction de l'abbe Marek Starowieyski, par Sr 
Malgo rzata Borkowska OSB, 

- De Paracelse 0. .Newlon, de Charles Webster, par Piotr Jendrzejek. 
La corresponcJ:.mce romai ne de Ludmila G rygiel et la revue des 

peri odiq ues ou Krystyna Czcrni s'attarde sur les publications consacrees 
a J6zef Czarski, peinlrc et ecrivain recemment disparu, compIetent ce 
cahicr. 
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