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Streszczenie 
 

Teoria liczb i mechanika kwantowa są jak przysłowiowe „ogień i woda”. Ta pierwsza to stara 
i szacowna gałąź „czystej” matematyki. Z natury swej wydawała się zawsze daleka od jakich-
kolwiek zastosowań praktycznych. Jej problemy to na ogół czysto intelektualne wyzwania. Zwy-
kle można je łatwo postawić, ale wiele z nich nie ma szans na szybkie rozstrzygnięcie. 

Ta druga liczy zaledwie jedno stulecie i dotyczy opisu materii na poziomie mikroskopowym. 
Jest najbardziej udaną teorią fizyczną, obfitującą w wiele zastosowań praktycznych. 

Wykonane w ciągu ostatniego ćwierćwiecza eksperymenty numeryczne, możliwe dzięki od-
kryciu nowych, efektywnych algorytmów oraz dzięki eksplozji technik komputerowych, ujawni-
ły pewne zaskakujące związki pomiędzy teorią liczb a światem kwantów. Wyniki te są wciąż 
dalekie od zrozumienia. Możliwe, że najtrudniejsza i najbardziej znana z nie dowiedzionych hi-
potez teorii liczb, postawiona w r. 1859 przez B. Riemanna, znajdzie swój klucz w fizyce. Byłaby 
to niezwykła unifikacja czystej teorii z żywym eksperymentem. 
 

                                                 
1 Jest to rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na konferencji Nauka – wiara. Rola filozofii, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, 15 listopada 2006. 



 

Nowa filozofia fizyki 
 

It is a capital mistake to theorize before one has data. 
Arthur Conan Doyle 

 
 

Ewolucja fizyki Einsteina i Infelda, niewielka książka wydana po raz pierwszy w roku 1938 
należy do klasyki literatury popularnonaukowej i jako taka wciąż bywa wznawiana. Nie tyle, by 
nadal uczyć, ale by pokazać, jak w swoim czasie twórcy teorii starali się przybliżyć ważne od-
krycia dociekliwym laikom. 

Książkę tę rozpoczyna sugestywne porównanie procesu odkrywania prawdy w fizyce do zawi-
łego śledztwa z powieści sensacyjnej. Porównanie to można rozwinąć. A zatem uczony jako 
przenikliwy detektyw; zagadka przyrody jako tajemnicza intryga, a obserwacje i wyniki ekspe-
rymentu – jako nieliczne ślady na miejscu incydentu. Ślady pozornie nieważne, ukryte przed 
wzrokiem zwykłych ludzi, ale dostrzeżone przez genialnego detektywa. Po ich zebraniu następu-
ją chwile pozornej bezczynności, samotna gra na skrzypcach i mocna kawa. Ale w istocie towa-
rzyszy temu maksymalny wysiłek umysłu, który doprowadza do rozwiązania. Potem można już 
wezwać wszystkich zainteresowanych i jednoznacznie wskazać sprawców. Tryumf dedukcji i 
analizy psychologicznej. Zaskoczenie winnych, ulga niesłusznie posądzonych, podziw i niedo-
wierzanie pozostałych. Wszystko to działa na wyobraźnię czytelnika i jest „zrozumiałe”. W tych 
kwestiach nikt chyba nie był większym znawcą, niż twórca Sherlocka Holmesa, który w dobrej 
wierze i w zgodzie z logiką napisał: „Snuć teorie, zanim ustali się fakty, to zasadniczy błąd”. 

Jest paradoksem, że przyjęta obecnie w fizyce teoretycznej metodologia, której głównym od-
krywcą i orędownikiem był właśnie Einstein, radykalnie odbiega od powyższego schematu. Rola 
faktów została znacznie zmniejszona, a ich miejsce nie jest już fundamentem procesu poznania: 
zamiast na początku tego procesu, znalazły one swe naturalne miejsce głównie na jego końcu. 
Zadanie faktów to przede wszystkim weryfikacja teorii, a nie jej konstruowanie. 

Ale nie zawsze tak było – i nawet dzisiaj nie wszędzie tak jest. Nauki takie jak: botanika, bio-
logia, geologia czy astronomia żywią się faktami: obserwacją i eksperymentem. Fakty są ich 
atrybutem. W tym sensie przypominają trochę dziennikarstwo: bez faktów zanikłyby bardzo 
szybko. (Szczególnie astronomia cierpi ostatnio wręcz na zalew obserwacji.) „Snucie teorii” po-
lega tam głównie na porządkowaniu danych, odgadywaniu korelacji, konstrukcji modeli czy do-
pasowaniu krzywych. Pożyteczne, pouczające i pracochłonne rzemiosło, a właściwie cały specja-
listyczny przemysł – bez żadnych pejoratywnych podtekstów. Zresztą większość uważa taki stan 
za naturalny, więcej: jedynie słuszny. Pilna potrzeba danych obserwacyjnych to także znakomity 
pretekst do uprawiania naukowej turystyki. „Observo ergo sum” – mawiał astronom Tadeusz 
Banachiewicz (1882-1954) parafrazując Kartezjusza, choć sam miał też spore ambicje teoretycz-
ne, a nawet czysto matematyczne. „Nie interesują mnie teorie oddalone od obserwacji na więcej 
niż jeden czy dwa kroki, szkoda na nie czasu” – mawiał z kolei zmarły niedawno wybitny polski 
astrofizyk, Bohdan Paczyński (1940-2007). 

Nie on jeden i nie on pierwszy. Tak było też w czasach Keplera i Newtona, i podejście to od-
niosło wtedy znaczący sukces. Wydawało się naturalne i logiczne, że podstawowe prawa przyro-
dy stanowią po prostu uogólnienie prawidłowości zauważonych w dostatecznie obfitym materiale 
obserwacyjnym. 
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Choć stosunkowo niewielu naukowców zmianę tę zauważyło, od czasu ogólnej teorii względ-
ności Einsteina (1915 r.) sytuacja jest już jakościowo inna. Poziom matematycznej komplikacji 
równań tej teorii jest znacznie większy, niż to było w teorii grawitacji Newtona. Wynika stąd, że 
„nawet z najbardziej bogatego zbioru faktów empirycznych nie można wyprowadzić tak skom-
plikowanych równań”2. Aby je odkryć potrzebna była minimalna znajomość faktów, ale też, co 
najważniejsze, trafnie odgadnięta matematyczna zasada wiodąca. Matematyka posłużyła tu za 
drogowskaz do poznania rzeczywistości. Nie przestaje zdumiewać fakt, że, inwestując pozornie 
dość niewiele, można, z pomocą trafnie dobranej matematyki, po długiej i żmudnej drodze, do-
wiedzieć się tak dużo o rzeczywistym świecie – i to nie wchodząc ani do laboratorium, ani pod 
kopułę teleskopu. Tak jest, ale w zasadzie tak mogłoby nie być. Sławna wypowiedź Einsteina 
wyryta na kominku w budynku Fine Hall w Princeton („Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest 
złośliwy”) jest metaforyczną  formą tego właśnie poglądu. 
 
 
Skuteczność matematyki 
 

Całe niebo jest harmonią i liczbą. 
Arystoteles 

 
Księga przyrody napisana jest w języku matematyki. 

Galileusz 
 

W miarę upływu czasu stało się coraz bardziej 
oczywiste, że reguły interesujące dla matematyków 

są tożsame z tymi, które wybrała Natura. 
P. A. M. Dirac 

 
 

                                                

Przytoczone powyżej poglądy pochodzą w różnych, czasowo odległych epok, ale wszystkie 
należą do postaci wybitnych. Arystoteles – najwszechstronniejszy myśliciel starożytności, Gali-
leusz – twórca eksperymentalno-matematycznych metod badawczych w przyrodoznawstwie, 
Dirac – najwybitniejszy Anglik XX wieku (tak przynajmniej wyraził się o nim znany pisarz i 
fizyk C. P. Snow). Poglądy te są brzmią atrakcyjnie, wręcz sentencjonalnie, niemniej są mało 
precyzyjne i stąd niezbyt przydatne praktyce. Domagają się uściśleń i komentarzy. 

Terminologia użyta przez Arystotelesa i Galileusza jest zbyt poetycka i przez to daleka od 
standardów współczesnej nauki. W szczególności przekazany przez Arystotelesa pogląd pitago-
rejczyków mieszał niewątpliwie matematykę z numerologią i mistycyzmem. Natomiast pogląd 
Diraca jest dość szokujący: sugeruje, że wystarczy poznać jakąś dziedzinę matematyki i, niejako 
przy okazji, odkryć prawa Natury. Zalecenie to jest oparte na jego własnych doświadczeniach i w 
tym sensie jest ono szczere oraz uczciwe; niemniej przyjęte jako dewiza przez początkującego 
naukowca może nigdy nie dać spodziewanego wyniku i w tym z kolei sensie może być zwodni-
cze, wręcz szkodliwe. 

Na temat roli matematyki w naukach ścisłych napisano wiele, ale istotę tego wszystkiego 
można ująć w tym jednym znamiennym określeniu użytym w tytule znanego eseju Eugene’a Wi-

 
2 A. Einstein, Zapiski biograficzne, ZNAK 1996, s. 7. W polskim wydaniu tej niewielkiej książki nie mniej 
ważny od głównego tekstu jest lapidarny, ale trafny Wstęp napisany przez A. Staruszkiewicza, który reasu-
muje główne tezy filozofii nauki Einsteina pod koniec jego życia. 
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gnera (1902-1995): unreasonable: niepojęta, nieprawdopodobna. Dosłownie: nieuzasadniona, 
nierozsądna. Zamiast spodziewanego wyjaśnienia i zrozumienia mamy więc tylko zdumienie. 

Za każdym razem, gdy tylko o tym mowa esej Wignera jest tradycyjnie cytowany. Niemniej 
wszystkie główne jego tezy, czy raczej pytania bez odpowiedzi, pojawiały się wcześniej – na 
przykład w wystąpieniu Alberta Einsteina przed Pruską Akademią Nauk 21 stycznia 1921: 
 

Jak to jest, że matematyka, w końcu niezależny od doświadczenia owoc ludzkiego 
myślenia, w sposób tak godny podziwu może być stosowana do rzeczywistych obiektów? 
Czy zatem umysł ludzki, czystym myśleniem, bez doświadczenia, może sondować wła-
sności prawdziwych rzeczy? 

 
Współczesna, popularna wśród filozofów przyrody odpowiedź na to pytanie brzmi: ponieważ 

przyroda jest racjonalna3. Oczywiście jest to tylko dyplomatyczny unik, bo dociekliwy teoretyk 
zapyta natychmiast: dlaczego przyroda jest racjonalna? 

Kiedy Einstein zobaczył dobrą zgodność swych czysto teoretycznych dociekań z wynikami 
inspirowanych przez te dociekania pomiarów astronomicznych wyprawy zorganizowanej przez 
Eddingtona (1919) nie miał najwyraźniej wątpliwości, że obrana przez niego kilka lat wcześniej 
droga, polegająca na bezgranicznym zaufaniu trafnie odgadniętej teorii matematycznej, jest po-
prawna. Wątpliwości takich nie miał zresztą już wcześniej i dlatego pozwolił sobie wtedy na nie-
co bluźnierczą, a w każdym razie mało pokorną odpowiedź na pytanie, co by zrobił gdyby wy-
prawa Eddingtona nie potwierdziła jego przewidywań: 
 

Byłoby mi żal dobrego Pana Boga, gdyż teoria jest w porządku 
 

Skąd taka zuchwała pewność siebie? U jej podstaw może leżeć jedynie wiara w skuteczność 
matematyki. Użycie tu określenia „wiara” automatycznie zwalnia z bardziej racjonalnego wyja-
śnienia, ale tego nikt, jak dotąd, nie dostarczył. W innym miejscu Einstein napisał: 
 

Chciałbym w tym miejscu przedstawić pogląd, który obecnie może opierać się tylko 
na wierze w prostotę czyli poznawalność rozumową natury […] natura ma tę własność, że 
da się sformułować prawa logicznie tak silnie zdeterminowane, że pojawiają się w nich 
tylko stałe całkowicie określone rozumowo (a więc nie takie, których wartości liczbowe 
można zmienić nie niszcząc teorii)4. 

 
Inaczej mówiąc: matematyka, przynajmniej jakaś jej dziedzina, niekiedy „przylega” ściśle do 

jakiegoś fragmentu rzeczywistego świata i dzięki temu dostarcza dokładnego opisu tego fragmen-
tu. Opis ten zawiera równania struktury lub ewolucji. Powinien też dostarczać wartości wszyst-
kich stałych liczbowych, które występują w tych równaniach – inaczej stałe te pozostaną jako 
tzw. parametry swobodne teorii. Ich wartości trzeba wówczas – z braku lepszego rozwiązania – 
wziąć z doświadczenia. Można je zatem dowolnie zmienić „nie niszcząc teorii” i jest to sytuacja, 

                                                 
3 W tym miejscu szczypta złośliwości. Przypomina to „odpowiedź” botaników na pytanie: – Dlaczego rośliny 
rosną na ogół do góry? – Ponieważ wykazują geotropizm dodatni. – Dlaczego zatem ich korzeń rośnie średnio 
w dół? – Bo korzeń wykazuje geotropizm ujemny. Niewątpliwie są to łatwe do postawienia, ale bardzo trudne 
pytania. Niemniej, można tylko pozazdrościć naukowcom, którzy uzyskują względny spokój poznawczy z 
chwilą wymyślenia nowej, mądrze brzmiącej nazwy. 
4 A. Einstein, Zapiski biograficzne, ZNAK 1996, s. 6. 
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która budzi niedosyt. Taka obecnie jest sytuacja np. w dziedzinie cząstek elementarnych: ich ma-
sy chcielibyśmy wywieść z teorii, ale jak dotąd są one parametrami swobodnymi. 

W dalszym ciągu zilustruję tę zasadniczą kwestię na pewnych prostych, by nie powiedzieć: 
naiwnych przykładach. 
 
 
Poszukiwania matematyki w przyrodzie 
 

Naiwne szukanie śladów matematyki w przyrodzie daje liczne pozytywne wyniki i jednocze-
śnie dowodzi jej użyteczności w praktyce. Na rysunkach poniżej przedstawiono wymowne przy-
kłady rozmaitych tworów, których pochodzenie i rozmiary są zupełnie różne, a jednak kształty 
bardzo podobne. 
 

  
muszla głowonoga Nautilus cyklon nad Islandią 

  
galaktyka z katalogu Messiera nr 51 spirala logarytmiczna 

 
Nie trzeba specjalnego talentu, by dostrzec, że wszystkie one przypominają abstrakcyjny byt 

geometryczny zwany spiralą logarytmiczną. Spirala taka pojawia się w przyrodzie względnie 
często w dość różnych sytuacjach. Po raz pierwszy opisał ją Kartezjusz (1638), a potem jej wła-
sności intensywnie badał Jakub Bernoulli (1698), który też, pełen podziwu, nazwał ją spira mira-
bilis (cudowna spirala). Fantazyjnym skutkiem tego podziwu było życzenie, aby mu ją wyryto na 
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płycie nagrobnej. Niestety, przez pomyłkę znalazła się tam inna spirala – Archimedesa, lecz Ber-
noulli nie miał już okazji (a może i powodu?), by zaprotestować. 

Ale estetyczna satysfakcja ze wspomnianej analogii między światem idei a światem realnym 
trwa krótko. Prosta matematyka spirali logarytmicznej pozwala co prawda ilościowo opisać i 
poklasyfikować wymienione wyżej realne obiekty, ale nie potrafi wyjaśnić ich pochodzenia czy 
struktury. Skąd się wzięły? Dlaczego są właśnie takie? Na ten temat ów prosty model milczy. 
Tymczasem ambicje fizyka-teoretyka są większe niż potrzeby naukowca o niewymagającej i po-
błażliwej mentalności botanika. To kwestia subtelnego „słuchu teoretycznego”. Ci, których natu-
ra obdarzyła takim słuchem nigdy nie zadowolą się prostym pytaniem: jak?, lecz będą stanowczo 
domagać się odpowiedzi na bardziej dogłębne pytanie: dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? Czy 
mogłoby być inaczej? 

Wspomniana spirala posiada dokładnie dwa liczbowe parametry swobodne. Można w szero-
kim zakresie dowolnie dobierać jej wielkość (parametr a) i kształt (parametr b), a mimo to będzie 
to zawsze spirala logarytmiczna. Sytuacja taka zadowala specjalistów od modelowania, ale wy-
wołuje zdecydowaną niechęć tych, co mają intuicję teoretyczną. Gdyby teoria dała odpowiedź na 
pytanie: dlaczego w danym przypadku wartości a oraz b są takie, a nie inne? – wówczas niepokój 
teoretyka zostałby zaspokojony. Podany przykład jest jawnie naiwny, bowiem z góry wiemy, że 
wartości tych nie można wyliczyć z zasad pierwszych. Wspomniane obiekty są zbyt skompliko-
wane, zbyt mało elementarne. 

W ogólnym kontekście modeli z licznymi parametrami swobodnymi wymowna staje się iro-
niczna uwaga wybitnego matematyka amerykańskiego Johna von Neumanna (1903-1957), którą 
przekazał fizyk Enrico Fermi (1901-1954): 
 

Pamiętam, że mój przyjaciel Johnny von Neumann zwykł mawiać: – Mając cztery pa-
rametry mogę [do danych obserwacyjnych] dopasować słonia, a mając pięć – mogę spra-
wić, że będzie on ruszał trąbą5. 

 
Jest to uwaga trafna, choć jawnie złośliwa i w gruncie rzeczy nieścisła. Jak to sprawdził pe-

wien dociekliwy (i bardzo pracowity) student, aby wymodelować coś, co tylko z grubsza przy-
pomina słonia, potrzeba znacznie więcej parametrów niż cztery, bo około trzydziestu. 
 
 
Piękno matematyki 
 

Gdy słuchamy odczytów o pięknie sonetów Szekspira, obrazów Rafaela czy muzyki Mozarta, 
to na ogół nikt nie protestuje. Jednak gdy mowa o „pięknie” matematycznych formuł czy kon-
strukcji, spora część słuchaczy ma uczucia (delikatnie mówiąc) mieszane. Nawet jeśli to piękno, 
to jakże niedostępne, zimne i bezduszne. Argumentom nieprzekonanych można zawsze przeciw-
stawić pogląd jakiegoś uznanego autorytetu, a takim był niewątpliwie Bertrand Russell 
(1872-1970), współautor fundamentalnego dzieła Principia Mathematica: 
 

Matematyka, widziana właściwie, zawiera nie tylko prawdę, ale również najwyższe 
piękno; piękno zimne i surowe, podobne do piękna rzeźby, nie związane z jakimkolwiek 
elementem naszej słabej natury, pozbawione wprawdzie wspaniałego przesytu malarstwa 
czy muzyki, a jednak wzniośle czyste, zdolne do surowej doskonałości, jaką może się 

                                                 
5 A meeting with Enrico Fermi, Nature vol. 427, 297, 2004. 
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szczycić tylko największa sztuka. Duch prawdziwego zachwytu, uniesienie, poczucie by-
cia kimś więcej, niż Człowiekiem – a to jest kamieniem probierczym najwyższej dosko-
nałości – wszystko to tkwi w matematyce w takim samym stopniu, jak w poezji. 

 
Wciąż nieprzekonanym proponuję konkretny przykład (i z góry proszę o cierpliwość). Spró-

bujmy bez uprzedzeń spojrzeć i pokontemplować przez moment poniższą formułę: 
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Jest to tzw. całka działania w teorii pola. Teoretycy twierdzą, że formuła ta jest „piękna”. Dla-

czego? Oto typowa odpowiedź: „Ponieważ w zwartej postaci zawiera precyzyjny i zgodny z do-
świadczeniem opis wielu zjawisk”. Nie jest łatwo to zobaczyć. Jest jasne, że w przeciwieństwie 
do tradycyjnych przykładów piękna, tutaj potrzeba wiele dobrej woli, lat studiów, cierpliwości, 
wysiłku. Pojęcia te nie są, zwłaszcza ostatnio, w modzie. Pokolenie wychowane na wszechobec-
nych reklamach preferuje tylko to, co łatwe, efektowne, przyjemne, a niekoniecznie ważne, czy 
nawet prawdziwe. 

Domyślamy się, że ten, ko uważa tę zawiłą formułę za „piękną” musi dostrzegać znacznie 
więcej, niż tylko to, że są tam kombinacje liter łacińskich i greckich oraz innych symboli. Ten 
ktoś musi znać sposób wydobycia pewnej głęboko ukrytej, zaszyfrowanej treści. W przeciwień-
stwie do geometrii spirali logarytmicznej, dla większości, nawet wykształconych ludzi zapis ten 
jest zupełnie pusty, jak niezrozumiały hieroglif. Mówienie, że jest to, na obecnym etapie rozu-
mienia fizyki fundamentalnej, najlepszy opis oddziaływań może jeszcze na dodatek wywołać 
jałową polemikę wśród samych fachowców: dlaczego jakiś dział fizyki miałby być fundamental-
ny, a inny – nie? 

Po tym przykładzie, który bardziej pewnie zraził, niż przekonał sięgnijmy do pewnej analo-
gii6. Oto zapisany pismem klinowym fragment poematu sumeryjskiego Enuma Elisz, który został 
odnaleziony w roku 1853 na gruzach biblioteki Asurbanipala (VII w. p.n.e.) w Niniwie (obecnie 
płn. Irak). 
 

                                                 
6 Przykład ten pochodzi z wykładu prof. A. K. Wróblewskiego wygłoszonego w maju 2006 r. na plenarnej sesji 
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 
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Fragment glinianej tabliczki Początek poematu Enuma Elisz 

 
Wszyscy zapewne się zgodzą, że, dopóki nie poznamy tłumaczenia tego tekstu na jakiś zro-

zumiały język, pozostanie on tylko zbiorem kresek i trójkątów, a wszelkie wyszukane epitety na 
temat jego piękna pozostaną jałowe. Ludy, które używały tego pisma wymarły jeden po drugim, 
a ono samo popadło w zapomnienie. Odcyfrowano je dopiero na początku XX w. Ale po prze-
tłumaczeniu wkraczamy w świat starożytnej kosmogonii sumeryjskiej: 
 

Kiedy na górze niebo nie było nazwane 
Na dole ziemia imieniem nie była obwołana 
Apsu [tylko] prapierwotny ich [bogów] rodzic 
Mummu [i] Tiamat, wszystkich sił rodzicielka 
Wody swe w jedno mieszały 
Łany się nie potworzyły, sitowie nie było widzialne 
Kiedy bogowie [jeszcze] nie zaistnieli, żaden [z nich] 
Kiedy imię [żadne] nie było nazwane, przeznaczenie nie było ustalone… 

 
Poetycka wizja przetłumaczonego tekstu, wzbogacona o świadomość, że powstał on trzy i pół 

tysiąca lat temu, działa na wyobraźnię i to właśnie stanowi subtelną miarę „piękna” zaklętego w 
bezsensownych na pozór kombinacjach trójkątów i kresek. Podobnie jest z niektórymi formułami 
matematycznymi, w których skrywa się istotna prawda na temat realnego świata. 
 
 
Matematyka a eksperyment numeryczny 
 

Od czasu prac m. in. A. Cauchy’ego (1789-1857) oraz K. Weierstrassa (1815-1897) w mate-
matyce na czołowe miejsce wysunęła się troska o ścisłość, w szczególności o dowód. Precyzyjny 
dowód stał się atrybutem matematyki, a przykłady szczególnie estetycznych dowodów stanowią 
przedmiot zrozumiałej dumy. Oczywiście, dowody pojawiały się w matematyce od początku, 
jednak z czasem doszła do tego pedantyczna dbałość o formalną czystość. W ostatecznych wer-
sjach publikacji starano się, by unikać odwołań do „nieścisłych” analogii, intuicji czy heurezy. 
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Niezwykłym, a trochę też kuriozalnym przykładem takiego podejścia był podany przez Russella i 
Whiteheada długi dowód7 na to, że 1 + 1 = 2. 

Z drugiej strony, jak wspomniałem powyżej, matematyka jest językiem fizyki. Ten doświad-
czalny fakt dał wiele do myślenia fizykom i filozofom przyrody, ale nigdy nie ekscytował szcze-
gólnie czystych matematyków. Fizyka potrzebowała matematyki, ale potrzeba ta nie była do nie-
dawna wzajemna. Pewne wyniki fizyczne mogły, co prawda być inspirujące dla matematyki, ale 
zawsze można było dojść do nich niezależnie, czystym rozumowaniem. 

Tym bardziej niepotrzebny był matematyce eksperyment, w szczególności numeryczny, i fakt 
ten można łatwo zrozumieć. Jak np. sprawdzić daną hipotezę, że jest ona słuszna w nieskończonej 
ilości przypadków? Do tego potrzebny byłby albo nieskończenie szybki komputer, albo zwykły, 
ale liczący nieskończenie długo. W teorii liczb znane są, bynajmniej nie specjalnie złośliwe, 
przykłady hipotez prawdziwych w wielu miliardach szczególnych przypadków, które każdy „roz-
sądny” eksperymentator uznałby za ogólnie prawdziwe, a które jednak w ostateczności – na mo-
cy ścisłego dowodu – okazały się fałszywe. Przykład ten dowodzi, jak nieżyciowe, przynajmniej 
w tej sytuacji bywają zalecenia filozofów nauki. 

A jednak nastawienie do eksperymentu komputerowego uległo ostatnio zmianie i nie jest to 
jedynie kwestia mody czy propagandy – bo na te czynniki matematyka była i będzie zawsze od-
porna. Oto znamienna wypowiedź Williama A. Steina, jednego z amerykańskich specjalistów od 
teorii liczb: 

 
Dla specjalisty od teorii liczb komputer jest tym, czym teleskop dla astronoma. Było-

by hańbą uczyć studentów astronomii nie pokazując im teleskopu. Podobnie, byłoby hań-
bą uczyć studentów teorii liczb nie pokazawszy im jak wyglądają liczby całkowite „przez 
obiektyw komputera”8. 

 
 
Teoria liczb 
 

Nie trzeba szczególnie dużej kultury matematycznej9, by zorientować się, że każda gałąź ma-
tematyki posiada swój własny, niepowtarzalny styl. Każda też dopracowała się indywidualnych 
metod, których na ogół nie można bezpośrednio przeszczepić na teren innej gałęzi; byłyby tam 
one po prostu nieprzydatne. 

W różnorodnej galerii działów matematyki teoria liczb to bardzo silna i niezależna osobo-
wość. Ta „królowa matematyki” (jak ją patetycznie nazwał Gauss, nota bene „książę matematy-
ków”) rozwijała się przez ponad dwa tysiące lat. Jak to trafnie zauważył jeden z bourbakistów10, 
Jean Dieudonné (1906-1992), wiele gałęzi matematyki jest już w stadium wyczerpania – są jak 
wyeksploatowane złoża, np. geometria elementarna, teoria funkcji eliptycznych, teoria niezmien-
ników lub funkcje jednej zmiennej zespolonej. Stwierdzenie to nie ma to na celu wartościowania, 

                                                 
7 B. Russel l , A. N. Whitehead, Principia Mathematica, 3 tomy, 1910–1913. 
8 W. A Stein, wykłady z teorii liczb na Uniwersytecie Harvarda, 2001. 
9 Warto podkreślić, że nie jest to pojęcie sztuczne. Wiedza matematyczna, w przeciwieństwie do wykształcenia 
w niektórych innych dziedzinach, to coś więcej, niż tylko „suma prosta” poszczególnych informacji, która 
może co najwyżej prowadzić do erudycji, ale nie gwarantuje twórczego rozwoju. 
10 Powstała w połowie lat 30-tych XX wieku grupa kilkunastu matematyków francuskich, których celem było 
m. in. ukazanie nowoczesnej, aksjomatycznej struktury matematyki. Cel ten realizowali wydając ponad trzy-
dzieści monografii pisanych pod pseudonimem Nicolas Bourbaki. Niezamierzonym skutkiem ich działalności 
było to, że swym nieintuicyjnym stylem skutecznie i na wiele lat zrazili fizyków do lektury tych dzieł. 
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a jeśli już, to jest to bardziej komplement, niż inwektywa. Wspomniane działy są jak klasyczne 
budowle, do których nie ma potrzeby niczego dodawać, jako że dodawanie nowych elementów 
mogłoby już tylko zakłócić raz ustaloną harmonię. Można je z pożytkiem studiować, ale nie spo-
sób ich dalej rozwijać. Dieudonné porównuje też różne działy matematyki do „gwiazd na ciągu 
głównym [które wciąż ewoluują] lub tych, które już opuściły ciąg główny [i ich ewolucja dobiega 
kresu]”. W tym sensie, jak to stwierdził współczesny matematyk kanadyjski Peter Borwein: 
 

Teoria liczb [pomimo ponad dwu tysięcy lat rozwoju] jest wciąż w stadium początko-
wym: nasza ignorancja znacznie przewyższa to, co wiemy. Nawet w przypadku liczby tak 
sławnej i tak popularnej jak π, nasza niewiedza jest wciąż niepokojąco duża. 

 
Teoria liczb dzieli się bardziej szczegółowe działy, z których najbardziej, jak sądzę, godnym 

uwagi jest analityczna teoria liczb. Bada ona m. in. rozmieszczenie liczb pierwszych za pomocą 
pewnej matematycznej funkcji, którą znał i studiował już Leonard Euler (1707-1783), ale której 
istotę rozeznał dopiero Bernard Riemann (1826-1866). Oto fragment z dzieła Eulera: 
 

Fragment fundamentalnego dzieła Eulera Introductio in analysin infinitorum (Wstęp do analizy nieskończono-
ści) wydanego w Lozannie w 1757 r. Po raz pierwszy pojawia się tu funkcja zmiennej n oznaczana przez Eule-
ra literą P, a zwana później funkcją ζ (zeta) Riemanna. 
 

W przeciwieństwie do niespójnej notacji matematyków poprzednich pokoleń, formuły Eulera 
są na ogół czytelne dla współczesnych nam czytelników. W końcu to Euler ustalił i spopularyzo-
wał przyjęte do dziś konwencje. Formuły te są jednak na ogół rozwlekłe. W nowoczesnej, bar-
dziej oszczędnej notacji powyższy zapis wygląda następująco: 
 

1

1 1 ( ) 1
1 s s

np

s s
p n

ζ
∞

−
=

= ≡ >
− ∑∏  

 
Istotą tego wzoru jest to, że iloczyn po lewej przebiega tylko liczby pierwsze p = 2,3,5,7,…, 

natomiast suma po prawej – wszystkie liczby naturalne n = 1,2,3,4,… Wspomniana suma 
definiuje jednocześnie pewną funkcję analityczną zmiennej s, którą można badać metodami 
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niuje jednocześnie pewną funkcję analityczną zmiennej s, którą można badać metodami analizy 
matematycznej. 

Matematyka zna wiele funkcji. Niektóre są tradycyjnie znane jako „elementarne”, inne – jako 
„algebraiczne”, „przestępne” oraz „specjalne”. Te ostatnie w literaturze angielskiej noszą pate-
tyczną nazwę: higher transcendental, co błędnie sugeruje jakoby wykraczały one poza zasięg 
doświadczenia i poznania ludzkiego. Wszystko to są jednak zaszłości historyczne, mylące i bez 
większego znaczenia. 

Wśród matematycznych funkcji zeta Riemanna jest autentycznie wyjątkowa. Zawiera w sobie 
bowiem tajemnicę rozmieszczenia liczb pierwszych wśród liczb całkowitych. Jest to problem, 
który można postawić na początku nauczania arytmetyki, w sposób całkowicie elementarny, ale, 
jak to określił matematyk Paul Erdös (1913-1996), jego rozwiązanie może się pojawić dopiero 
„za miliony lat, ale nawet i wtedy nie będzie ono pełne, bowiem w tym przypadku stoimy na-
przeciw Nieskończoności”11. 

Od czasu ośmiostronicowej zaledwie pracy Bernharda Riemanna z r. 1859 wiemy, że rozwią-
zanie tej zagadki, choć wciąż bardzo odległe, zawarte jest w rozmieszczeniu na płaszczyźnie ze-
spolonej rozwiązań „prostego” równania ζ(s) = 0. Można łatwo pokazać, że równanie to spełniają 
liczby s  = –2, –4, –6,… (tzw. zera trywialnie) oraz nieskończenie wiele liczb zespolonych poło-
żonych w pasie 0 ≤ Re s ≤ 1 (tzw. zera nietrywialne). Hipoteza Riemanna mówi, że wszystkie 
zera nietrywialne leżą dokładnie na prostej Re s = ½. Można też dowieść, że jeśli hipoteza Rie-
manna jest prawdziwa, to rozmieszczenie liczb pierwszych jest względnie regularnie; jeśli nie – 
wówczas możemy powiedzieć, że nie wiemy o tym rozmieszczeniu praktycznie nic. 
 

Fragment manuskryptu Riemanna ze sławną hipotezą dotyczącą rozmieszczenia zespolonych rozwiązań rów-
nania ζ(s) = 0. 

…und es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Wurzeln reell sind. Hiervon wäre allerdings ein strenger Beweis zu 
wünschen; ich habe indess die Aufsuchung desselben nach einigen flüchtigen vergeblichen Versuchen vorläufig 
bei Seite gelassen, da er für den nächsten Zweck meiner Untersuchung entbehrlich schien. 

…jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie pierwiastki są rzeczywiste. Oczywiście, ścisły dowód byłby tu bar-
dzo pożądany. Po kilku krótkich, nieudanych próbach odłożyłem chwilowo na jakiś czas poszukiwania tego 
dowodu, bowiem nie wydaje się on niezbędny dla kolejnego przedmiotu moich badań. 
 

Problem ten, postawiony dość mimochodem przez Riemanna jest od półtora stulecia najwięk-
szym wyzwaniem matematyki, a w przypadku niektórych matematyków – wręcz obsesją. Bez-

                                                 
11 P. Erdös w wywiadzie dla P. Hoffmana, „Atlantic Monthly”, listopad 1987, s. 74. 
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skuteczne poszukiwanie rozwiązania pochłonęło większą część ich życia. Początkowo problem 
ten wyglądał na dość proste zadanie. Dziś, po 150 latach wysiłków, nie wiemy nawet, czy liczne 
dotychczasowe próby, choć same w sobie pomysłowe i owocne, zbliżyły nas choć trochę do jego 
rozstrzygnięcia. 
 

U góry: Wizualizacja funkcji zeta Riemanna. Jest to funkcja zespolona zmiennej zespolonej. Wykreślono osob-
no jej część rzeczywistą oraz część urojoną. Obydwie powierzchnie dotykają jednocześnie płaszczyzny w pew-
nych izolowanych punktach leżących na prostej krytycznej Re s = ½. 

U dołu: Rozmieszczenie miejsc zerowych funkcji zeta na płaszczyźnie zespolonej. 
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Prawdopodobnie już sam Riemann obliczył numerycznie wartości kilku (-nastu?) początko-
wych zespolonych miejsc zerowych funkcji zeta. W miarę rozwoju technik numerycznych oraz 
szybkich komputerów ilość ta wzrastała systematycznie. Aktualny (2004 r.) rekord należy do 
matematyków francuskich: Xaviera Gourdona i Patricka Demichela, którzy policzyli położenia 
tych zer aż do zera numer 10,000,000,000,000. Jak dotąd wszystkie one leżą dokładnie na prostej 
krytycznej. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem jest to silny argument za słusznością postawionej 
przez Riemanna hipotezy, gdyby nie to, że w teorii liczb zdrowy rozsądek nie raz prowadził na 
manowce. Atrybutem tej teorii bowiem nieskończoność, a w obliczeniach pojawia się często tzw. 
logarytm iterowany. Wartość tego ostatniego, nawet dla psychologicznie tak „olbrzymiej” liczby 
jak 1013, czyli log(log(1013)) ≈ 3.4, nie jest duża. Obliczenia te nie mają zatem na celu potwier-
dzenia hipotezy Riemanna; ich motywacją jest raczej nadzieja na jej obalenie, tj. na znalezienie 
kontrprzykładu: niesfornego miejsca zerowego, które odstawałoby od prostej krytycznej. 

Gdy ilość zebranych danych eksperymentalnych jest już dostatecznie obfita, a wciąż nie ma 
dobrego pomysłu na ich uporządkowanie, gdy brak trafnej odpowiedzi na pytanie, co rządzi tymi 
danymi – wówczas, z braku czegoś lepszego odwołujemy się do statystyki. Badania statystyczne 
to metoda mało subtelna, mówiąc wprost: toporna. Ma ona jednak przynajmniej jedną zaletę: jest 
uniwersalna. Można ją stosować m. in. w biologii, psychologii a także naukach społecznych – 
mimo że dziedziny te są tradycyjnie bardzo odporne na wszelką inną, „porządną” matematykę. 
Typowa rola statystyki to: enhance visible, reveal hidden (podkreślić widoczne, ujawnić ukryte). 
Złośliwi powiadają, że statystyka potwierdzi tylko to, co i tak widać na oko, a nie ujawni tego, 
czego i na oko nie widać. Często tak bywa. Poniższy przykład dowodzi jednak, że może być ina-
czej, że nowoczesna statystyka dysponuje dostatecznie wyrafinowanymi narzędziami, by wydo-
być prawidłowości mocno ukryte w gąszczu liczb. 
 
 
Historia, filozofia, przypadek, racjonalność, marzenia 
 

Na wyspach Bergamutach 
Podobno jest kot w butach, 
[…] 
I tresowane szczury  
Na szczycie szklanej góry,  
Jest słoń z trąbami dwiema  
I tylko… wysp tych nie ma. 

Jan Brzechwa 
 
 

Znany amerykański fizyk-teoretyk, prawdopodobnie najwybitniejszy z żyjących, Steven We-
inberg (ur. 1933), który nie stroni od (nie zawsze trafnych) refleksji ogólnych zauważył niedaw-
no, że „postęp w historii nauki znaczą na ogół odkrycia dotyczące przyrody, jednak w pewnych 
punktach zwrotnych dokonuje się odkryć na temat samej nauki”12. Opisywana przeze mnie sytu-
acja dotyczy właśnie samej nauki. 

W tym miejscu krótka dygresja na temat pewnych „rozsądnych” zaleceń filozofów nauki. Ci 
ostatni zawsze chcieli być przydatni. Jeden z nich, Joachim Metallmann (1889-1942), uważał, że 

                                                 
12 S. Weinberg, Living in the Multiverse, arXiv:hep-th/0511037 v1, 3 Nov 2005. 
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zadaniem filozofii jest „ukazanie znaczenia i celu nauki”13, jako że sama nauka nie jest w stanie 
tego ukazać. Inni filozofowie nie szczędzili wielu bardziej konkretnych rad. Nie wiem, ile z tych 
rad sprawdziło się w praktyce, ile pozostało bez echa, a ile wyrządziło więcej szkody, niż pożyt-
ku. Jest faktem, że matematycy i fizycy, nawet jeśli czytują dzieła filozofów, to zwykle nie trak-
tują ich jako wyroczni w codziennej pracy. Mają ku temu solidne powody. Na przykład, w swej 
teorii wiedzy naukowej Karl Popper (1902-1994) zalecał sformułowanie „śmiałego przypuszcze-
nia”, pełnego treści, a następnie poddanie go eksperymentom rachunkowym. W przypadku po-
twierdzenia tego przypuszczenia w „długiej” serii numerycznych eksperymentów, zyskuje ono na 
sile i w sensie nauk przyrodniczych zostaje „dowiedzione”14.  

W przypadku teorii liczb zalecenia te są absurdalne. Zdaję sobie sprawę, że w stosunku auto-
rytetu tej klasy, co sir Popper brzmi to nietaktownie, ale przywołując na pomoc samego Arystote-
lesa dodam tylko, że amicus Plato, sed magis amica veritas. 

Powróćmy do głównego wątku. Od blisko 150 lat matematycy stoją przed trudnym proble-
mem hipotezy Riemanna i nikt nie ma dobrego pomysłu na jej rozstrzygnięcie. Materiał nume-
ryczny przyrasta stopniowo. W sensie filozofii Poppera coraz bardziej „dowodzi” jej słuszności, 
ale oczywiście nie zbliża nas do ścisłego rozwiązania; co najwyżej pokazuje krzepiący (i nie-
unikniony) fakt, że moc obliczeniowa komputerów systematycznie rośnie z czasem. 

Ponad ćwierć wieku temu pojawiła się zaskakująca sugestia, że rozwiązanie tej matematycznej 
zagadki może nadejść od strony fizyki, ze świata kwantów. Dopomógł czysty przypadek: spotka-
nie matematyka H. Montgomery’ego z fizykiem F. Dysonem (ur. 1923) w Princeton w roku 
197215. Dyson, wtedy sławny już fizyk, współtwórca elektrodynamiki kwantowej16, zagadnął 
Montgomery’ego, młodego teoretyka liczbowego na temat jego pracy. Ten odparł, że zajmuje się 
rozkładem zer funkcji zeta. Postulowana przez niego tzw. dwupunktowa funkcja korelacyjna ma 
postać: 
 

2

2 2

sin ( )1 x
x
π

π
−  

 
Dyson zauważył natychmiast, że identyczna funkcja opisuje rozkład wartości własnych tzw. 

losowych macierzy hermitowskich, które z kolei dobrze odtwarzają rozkład poziomów energe-
tycznych ciężkich jąder atomowych, np. Uranu-238 lub Toru-232. Postać tego rozkładu zapropo-
nował w latach 50-tych XX w. wspomniany powyżej E. Wigner. Spostrzeżenie to stało się mo-
tywacją dla bardziej dokładnych badań statystycznych nad zerami funkcji zeta. Okazało się, że 
istotnie ich rozkład jest zgodny z sugestią Montgomery’ego. Jest to fakt zdumiewający, jako że 
rozkład ten jest dość nietypowy17. 
 

                                                 
13 M. Hel ler , J. Mączka, Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Prace Komisji Historii 
Nauki PAU, t.  VI, Kraków 2004, s. 232. 
14 P. J. Davis , R. Hersh, Świat matematyki, PWN, Warszawa 1994, s. 315-316. 
15 Spotkanie to zostało m. in. opisane w mojej książce pt. Liczba i kwant, OBI, Kraków 2005. 
16 Dyson został pominięty przez komitet noblowski. Nagrodę za elektrodynamikę kwantową dostali pozostali 
jej twórcy: R. Feynman, J. Schwinger i Sh. Tomonaga. 
17 W wersji tzw. odległości do najbliższego sąsiada (ang. near neighbor spacing) jest on opisywany nielinio-
wym równaniem różniczkowym typu Painlevé V. Nie jest to zatem któryś z pospolitych rozkładów typu Gaus-
sa, Poissona itp. 
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Funkcja korelacji par (ang. pair correlation) dla miliarda zer funkcji zeta w pobliżu zera o numerze kolejnym 
1023. Widać charakterystyczne zjawisko „odpychania poziomów” (ang. level repulsion), typowe też dla pozio-
mów energetycznych ciężkich jąder atomowych, co oznacza, że bliskie odległości są rzadkie. 
 

Trudno w tym miejscu oprzeć się wrażeniu, że skoro te dwie dziedziny (liczby i kwanty), po-
zornie tak odległe i nie przystające do siebie, łączy ukryte podobieństwo, to nie może to być 
przypadek. Używając języka filozofów przyrody możemy postawić tezę, że jest to ważny przy-
kład dowodzący racjonalności przyrody na bardzo głębokim poziomie. W tym miejscu filozof 
odejdzie usatysfakcjonowany do swych dywagacji, natomiast teoretyk, wieczny malkontent, za-
cznie pytać: jaki jest mechanizm tej racjonalności? Czyżby konserwatywny Dirac miał mimo 
wszystko rację, mówiąc, że nie należy zbytnio przejmować się obserwacjami; że studia nad czy-
stą matematyką doprowadzą do odkrycia praw przyrody? 

Kilka lat temu francuski fizyk matematyczny Oriol Bohigas wylansował, trochę na wyrost, 
zgrabną nazwę: Riemannium. Byłby to pewien hipotetyczny układ kwantowy wielu ciał, którego 
poziomy energetyczne odpowiadałyby częściom urojonym zer funkcji zeta. Jego istnienie auto-
matycznie dowodziłoby prawdziwości hipotezy Riemanna! W ostatnich latach udało się przewi-
dzieć wiele własności takiego układu18. W ten sposób najczystsza gałąź matematyki – teoria liczb 
– oraz najbardziej udana teoria fizyczna – mechanika kwantowa – mogą okazać się dwiema stro-
nami tej samej numerycznej monety. Spełnią się wówczas ukryte pragnienia pitagorejczyków 
sprzed 2300 lat: „A całe niebo jest harmonią i liczbą”. 

                                                 
18 P. Leboeuf , A. G. Monastra , O. Bohigas, The Riemannium, arXiv:nlin/0101014 v1, 8 Jan 2001. 
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Oczywiście, wszystko to może być tylko złudnym marzeniem. Riemannium może podzielić 
los mocno reklamowanych przez laty superstrun jako upragnionej „teorii wszystkiego” lub nawet 
stać się podobne do poetyckiej wizji Jana Brzechwy z wiersza Na wyspach Bergamutach. Liczni 
mieszkańcy tych wysp też zostali szczegółowo opisani, ale wiersz kończy się nostalgicznym 
stwierdzeniem: „I tylko wysp tych nie ma”. 

Wtedy trzeba będzie z pokorą przypomnieć sobie wspomniane na początku tego referatu sen-
tencje Banachiewicza i Paczyńskiego, zrezygnować z ambitnych marzeń pogrobowców Einsteina 
i Diraca, pojednać się z technikami z laboratoriów i… powrócić do cierpliwego szukania prawi-
dłowości w mętnym morzu danych obserwacyjnych. 
 
 
Zakończenie: zejście na ziemię 
 

Na koniec tego referatu, aby trochę odetchnąć, zadajmy pytanie bardzo proste – znacznie 
prostsze, niż większość ambitnych i trudnych problemów, o których była mowa powyżej. Brzmi 
ono: czemu naprawdę mają służyć konferencyjne referaty? Retoryczne, wręcz nietaktowne pyta-
nie. Być może, ale o ile tamte pytania były na ogół dość beznadziejne, to jedno ma przynajmniej 
szansę na szybką odpowiedź. 

Referaty służą, oczywiście, prezentacji osiągnięć prelegenta oraz powiększeniu wiedzy słu-
chaczy. Czasem chodzi o nawiązanie kontaktów i nieformalne rozmowy w czasie coffee break. 
Konferencja to dobry pretekst, by odwiedzić nowe, atrakcyjne miejsca. Zwykle chodzi też o za-
mieszczenie tekstu referatu w konferencyjnych sprawozdaniach, czym można się potem pochwa-
lić (– Spójrzcie tylko, w jak świetnym towarzystwie jestem!), a także zgłosić to jako cenny punkt 
w dorocznym sprawozdaniu. Tak przynajmniej powinno być teoretycznie. A może pytanie to 
sugeruje podstępnie, że w praktyce bywa inaczej? 

Cóż, szczerość jest przywilejem jednostek wybitnych. To, czego zwykłym wyrobnikom nauki 
mówić nie wypada, w przypadku uznanych uczonych nie prowadzi do większej konsternacji; 
przeciwnie: staje się przedmiotem uczonych komentarzy, a z czasem – dobrze sprzedających się 
anegdot. Uznanie zatem sprawia, że pospolity „brak taktu” awansuje nieoczekiwanie do „trafnej 
uwagi”. 

W jednym ze swych popularnych wykładów na temat elektrodynamiki kwantowej Richard 
Feynman (1918-1988) stwierdził rozbrajająco szczerze, że tego co powie nie zrozumie nikt; w 
szczególności – on sam też tego nie rozumie. Kiedy indziej był jeszcze bardziej szczery: oświad-
czył bez zażenowania, iż niektórzy z jego słuchaczy z góry zakładają, że nie zrozumieją nic, a na 
wykład przyszli wyłącznie z ciekawości, by zobaczyć, jaki krawat ma prelegent. I tu spotka ich 
zawód, jako że on, Feynman, krawatów nie nosi19. 

Z kolei znany matematyk amerykański polskiego pochodzenia, Andrew M. Odlyzko20, zakoń-
czył jeden ze swych referatów przeglądowych na temat analitycznej teorii liczb następującym 

                                                 
19 R. P. Feynman, QED – osobliwa teoria światła i materii, PIW 1992, s. 14. 
20 Andrzej Michał Odłyżko urodził się w Tarnowie w 1948 r. W latach sześćdziesiątych wyemigrował do USA. 
W roku 1984, wspólnie z matematykiem holenderskim Hermannem te Riele, dowiódł, że blisko stuletnia hipo-
teza Mertensa w teorii liczb jest nieprawdziwa. (Gdyby była, wówczas automatycznie prawdziwa byłaby też 
prawdziwe sławna hipoteza Riemanna, a tak beznadziejnie trudna kwestia prawdziwości tej ostatniej pozostaje 
otwarta.) Odłyżko zasłynął też jako niestrudzony badacz rekordowo „wysokich” miejsc zerowych funkcji zeta 
Riemanna. 
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stwierdzeniem, w którym sparafrazował ogłoszenie wiszące na ścianie w komputerowym Help 
Center jego macierzystego uniwersytetu stanu Minessota: 

 
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie rozwiązać wszystkich waszych problemów. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteście teraz równie zdezorientowani, jak wtedy, gdy 
przyszliście tu po pomoc. Mamy jednak nadzieję, że teraz jesteście zdezorientowaniu na 
wyższym poziomie zrozumienia niż wcześniej [confused on a higher level of understan-
ding than before]. 

 
Jako niepoprawny realista wiem doskonale, że nie można w marne trzy kwadranse wtłoczyć 

dwóch tysięcy lat rozwoju teorii liczb i trzystu lat rozwoju nowoczesnej fizyki, wraz ze wszyst-
kimi ich głębokimi odkryciami, a także – znacznie bardziej licznymi – ślepymi zaułkami. Refera-
ty konferencyjne służą więc często dezorientacji. Liczę jednak na to, że i w tym przypadku bę-
dzie to „dezorientacja na wyższym poziomie zrozumienia”. 
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