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Ko\o Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw\a II w Kra-
kowie zorganizowa\o VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencjb Studencka zatytu-
\owana „Filozofia kosmologii. Wokó\ mycli Micha\a Hellera”. Konferencja odby\a sib 
w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Polskiej Akademii Umiejbtnocci w Krakowie. 

Celem organizatorów konferencji by\o podjbcie zagadnief zawartych w ksiagce 
ks. prof. Micha\a Hellera zatytu\owanej Filozofia kosmologii, wydanej w 2013 r. Ksiagka 
dotyczy fundamentalnych zagadnief wspó\czesnej kosmologii, rysu historycznego naj-
wagniejszych idei kosmologicznych, fizycznych aspektów kosmologii oraz pewnych za-
gadnief filozoficznych obecnych w kosmologii, takich jak metafizyka Wszechcwiata, 
epistemologia i metodologia kosmologii oraz niektórych kwestii cwiatopogladowych. 

Wystapienia prelegentów oscylowa\y wokó\ zagadnief poruszanych w ksiagce prof. 
Hellera. By\o kilka wystapief luino zwiazanych z tematyka ksiagki, niemniej jednak 
wpisywa\y sib one w szeroko rozumiana problematykb kosmologii. 

Wcród prelegentów byli studenci filozofii, profesorowie filozofii oraz fizycy z rógnych 
ocrodków naukowych kraju. W konferencji bra\o udzia\ kilkadziesiat osób. 

Program konferencji by\ docj intensywny. Dwa dni by\y podzielone na szecj sesji. 
Sesja przedpo\udniowa obejmowa\a szecj prelekcji oraz dwie dyskusje. Nastbpnie by\y 
dwa-trzy wystapienia profesorów. Po przerwie obiadowej mia\a miejsce sesja popo\ud-
niowa z czterema wystapieniami i przerwa na kawb. Na koniec drugiego dnia konferencji 
wyk\ad zamykajacy wyg\osi\ ks. prof. Micha\ Heller. 
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W przygotowanym programie wystapief prelegentów by\y dwie istotne zmiany. 
Pierwsza dotyczy\a wyk\adu ks. prof. Konrada Rudnickiego, który zmar\ 12 listopada 
2013 r., a wibc nieca\y miesiac przed konferencja. Ks. prof. Rudnicki wyraga\ chbj 
wzibcia udzia\u w konferencji i prezentacji swojego wystapienia zatytu\owanego Istota 

kosmologii w zaskakuj1cym uj4ciu ksi15ki Micha8a Hellera „Filozofia kosmologii”. Za-
miast tego referatu, przygotowanego jug wczecniej przez prof. Rudnickiego, dr hab. Piotr 
Flin (UJK Kielce) przedstawi\ sylwetkb zmar\ego profesora, jego gyciorys, osiagnibcia 
naukowe, jak równieg zainteresowania teologiczne. Druga zmiana w programie dotyczy\a 
wystapienia dr. hab. Teresy G r a b i f s k i e j  (UP Kraków) pt. Za8o5enia ontologiczne w 

fizyce – na przyk8adzie koncepcji ruchu Arystotelesa i Newtona. Z powodu choroby nie 
mog\a uczestniczyj w konferencji. W jej miejsce ks. dr Wojciech G r y g i e l  (UPJPII 
Kraków) wyg\osi\ referat zatytu\owany Ontologia liczb zespolonych w filozofii R. 

Penrose’a. 
Pierwszy dzief konferencji rozpocza\ sib od wystapief studentów i doktorantów. Jug 

pierwszy referat mgr Teresy q o \ o b o w s k i e j  (Studium Teologii w Bia\ymstoku 
o/Wilno) pt. Fizyczne podstawy kosmologii wywo\a\ pewne kontrowersje. W swoim refe-
racie, dotyczacym fizycznego rozumienia czasu i przestrzeni oraz ich wk\adu do ogólnej 
energii Wszechcwiata, prelegentka powo\ywa\a sib na wyniki badaf radzieckiego astro-
fizyka Nikolaja Kozyreva (1908-1983). Prowadzi\ on badania oraz obserwacje astronomicz-
ne, które sk\oni\y go do przyjbcia tezy, ge czas, jako pewna fizyczna realnocj, oddzia\uje 
z procesami fizycznymi i wp\ywa na stan substancji (np. gwiazdy czerpia energib z sub-
stancji czasu). Uczony stwierdzi\, ge czas przeciwdzia\a wzrostowi entropii i jako szcze-
gólny rodzaj energii moge byj zarówno poch\aniany, jak i emitowany. Wed\ug Kozyreva 
takie wnioski wynikaja z eksperymentów i obserwacji. W dyskusji po tej czbcci wystapief 
prof. Marek D e m i a f s k i  (IFT UW) podwagy\ wiarygodnocj eksperymentów Kozyreva 
i wnioski rzekomo z nich wyp\ywajace. Zwróci\ teg uwagb, ge nie ma szerszego dostbpu do 
jego publikacji w jbzyku angielskim, trudno zatem zweryfikowaj wyniki jego badaf. 

Pewne kontrowersje, g\ównie wcród fizyków, wzbudzi\o równieg stwierdzenie prele-
gentki z trzeciego wystapienia. Anna T o m a s z e w s k a  (UPJPII) w referacie zatytu\o-
wanym Strukturalna jednoLM kosmologii i filozofii w astronomii Jana Keplera i jej nau-

kowe konsekwencje stwierdzi\a, ig „fizycy czastek mówia, ge Wszechcwiat jest chaotycz-
ny. Na poziomie czastek elementarnych nie ma gadnego porzadku. Zapominaja, ge 
Wszechcwiat jest wielowymiarowy, na co uwagb zwrócili jug Filolaos i Pitagoras”. 

Druga czbcj wystapief studentów nie wzbudzi\a jug kontrowersji. Referaty tej czbcci 
dotyczy\y metodologii kosmologii. Docj interesujace spostrzegenie poczyni\ ks. =ukasz 
S a d \ o c h a  (KUL) w referacie pt. AktualnoLM metody Hubble’a, zwracajac uwagb na 
fakt, ge obecnie mamy ogromne ilocci danych obserwacyjnych z rógnych teleskopów 
i satelitów, jednak ograniczona moc obliczeniowa komputerów, jakie naukowcy maja do 
dyspozycji, nie pozwala na wystarczajaca analizb tych danych i wyciagnibcie odpowied-
nich wniosków. Dyskusja po tej czbcci dotyczy\a dopowiedzef i pewnych wyjacnief 
kwestii poruszanych przez prelegentów. 
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Nastbpna czbcj rozpoczb\a sib wspomnieniem sylwetki cp. ks. prof. Konrada Rudnic-
kiego, zaprezentowanym przez dr hab. Piotra F l i n a. Ciekawym wystapieniem by\ 
referat dr. hab. Dariusza = u k a s i e w i c z a  (UKW Bydgoszcz) zatytu\owany Metafizyka 

czasu a kosmologia i Bo5e dzia8anie we WszechLwiecie w myLli M. Hellera, w którym 
przedstawi\ g\ówne za\ogenia hellerowskiej filozofii kosmologii. Prelegent wyrógni\ 
i omówi\ pibj istotnych elementów obecnych w twórczocci prof. Hellera. Nalega do nich 
nauka, teologia, religia, filozofia i kosmologia. W sposób systematyczny przedstawi\ 
stanowisko Hellera w odniesieniu do kagdej ze wspomnianych dziedzin. W dyskusji po tej 
czbcci g\os zabra\ ks. prof. Heller, który podzibkowa\ dr. hab. =ukasiewiczowi za syntezb 
jego mycli i tak systematyczne przedstawienie jego osiagnibj. Ponadto prof. Heller stwier-
dzi\, ge pracujac nad poszczególnymi zagadnieniami filozoficznymi, nigdy nie zastana-
wia\ sib nad ogólnym systemem filozoficznym, który mogna by by\o nazwaj hellerow-
skim. By\ zaskoczony, ge jego prace na rógnych polach wiedzy i nauki tworza coc, co 
mogna nazwaj pewnym systemem filozoficznym. 

W nastbpnej czbcci fizycy, prof. Marek D e m i a f s k i  (UW) i prof. Marek B i e -
s i a d a  (UE Katowice) przedstawili aktualny stan wiedzy kosmologicznej, \acznie z naj-
nowszymi danymi (np. z satelity Planck) i symulacjami superkomputerów. Przedstawili 
równieg g\ówne metody obserwacyjne oraz aparat matematyczny stosowany we wspó\-
czesnej kosmologii. Prof. Biesiada zwróci\ uwagb, ge obecne dane kosmologiczne 
dezaktualizuja teorie alternatywne do teorii Wielkiego Wybuchu. Oba wystapienia zosta\y 
zakofczone optymistyczna uwaga, ge w kosmologii jest jeszcze wiele do zrobienia. 

W przedostatnim wystapieniu pierwszego dnia konferencji prof. Jerzy K o w a l s k i -
G l i k m a n  (IFT UWr) zaprezentowa\ referat pt. Kres fizyki? Wystapienie by\o o tyle 
ciekawe, ge prelegent podja\ w nim docj istotna kwestib. Zapyta\ na poczatku o to, czy 
dzisiaj nie stoimy u granic fizyki (mia\ na mycli fizykb czastek elementarnych oraz 
kosmologib przyrodnicza). Porówna\ obecna sytuacjb fizyki do jej stanu u kofca XIX 
wieku, kiedy to fizycy byli przekonani, ig poza niewielkimi szczegó\ami fizyka jug osta-
tecznie wyjacni\a otaczajacy nas cwiat. Jak sib wówczas okaza\o, takie podejccie by\o 
b\bdne i powsta\y dwie wielkie ga\bzie fizyki: fizyka czastek elementarnych i ogólna 
teoria wzglbdnocci. Prof. Kowalski-Glikman stwierdzi\, ge obecnie fizyka moge staj 
u realnych granic swojego rozwoju. Zwróci\ uwagb, ge wspó\czecnie nie mamy gadnych 
danych obserwacyjnych ani eksperymentalnych, które by\yby niezgodne lub podwaga\yby 
Model Standardowy czastek elementarnych i Kosmologiczny Model Standardowy. Pew-
nym problemem jest równieg mogliwocj samej obserwacji obiektów, zarówno astro-
nomicznych (ze wzglbdu na skofczona prbdkocj cwiat\a), jak i kwantowych (nieozna-
czonocj Heisenberga, bardzo ma\e d\ugocci fal de Broglie’a). Ponadto profesor podkrecli\, 
ge od oko\o 30 lat nie mamy nowych przewidywaf w ramach teorii standardowych, co 
powoduje, ig obecnie fizyka jest w stanie stagnacji. Swoje rozwagania podsumowa\ 
stwierdzeniem: „Mogliwe, ge wspó\czecni fizycy nie umieja postawij prawid\owych py-
taf. Nowa fizyka bbdzie wymaga\a kompletnej zmiany paradygmatu”. 
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Po tym wystapieniu nastapi\a ogywiona dyskusja. W dyskusji g\os zabra\ prof. Woj-
ciech S a d y  (UP Kraków), który – podkreclajac, ge mówi to jako filozof – stwierdzi\, ig 
faktycznie musimy nauczyj sib stawiaj odpowiednie pytania, na które byj moge jug zna-
my odpowiedi, choj jeszcze o tym nie wiemy. Kolejne pytanie do prof. Kowalskiego-
Glikmana dotyczy\o ciemnej materii i energii. Odpowiadajac, profesor stwierdzi\, ig 
wyjacnienie ciemnej materii moge byj bardzo proste w ramach Modelu Standardowego 
(aksjony, sta\a kosmologiczna). Podobnie z ciemna energia. 

Drugi dzief konferencji rozpocza\ sib od wystapief studentów i doktorantów. Doty-
czy\y one g\ównie zagadnief poruszanych we wspomnianej ksiagce ks. prof. M. Hellera 
Filozofia kosmologii, jak równieg w innych jego popularnych publikacjach. G\ówne watki 
dotyczy\y osobliwocci poczatkowej, ewolucji Wszechcwiata, natury umys\u czy kosmo-
teologii hellerowskiej. Dalsze wystapienia porusza\y kwestie obecnocci kosmologii i za-
gadnief kosmologicznych w kulturze masowej (np. z filmach science-fiction) i literaturze 
(m.in. twórczocj Stanis\awa Lema, poezja). 

Na sesjb po\udniowa sk\ada\y sib wystapienia dra hab. Piotra F l i n a  pt. Szukanie 

arché oraz prof. dra hab. Wojciecha S a d e g o  pt. Z czego zbudowany jest Lwiat? 
W pierwszym wystapieniu prof. Flin przedstawi\ rógne historyczne koncepcje arché, za-
równo filozoficzne, jak i fizyczne (eter, kwintesencja). Zwróci\ uwagb, ig obecnie pytanie 
o arché jest nadal aktualne, choj nie nalegy jug do filozofii, ale raczej do fizyki (i kosmo-
logii). Z kolei prof. Sady przedstawi\ historyczne rozumienie budulca Wszechcwiata w fi-
zyce. Zwróci\ uwagb na fakt, ge w XIX wieku praktycznie gaden z fizyków nie watpi\ 
w istnienie eteru. Jak sib jednak okaza\o, koncepcja ta by\a nieprawdziwa. Podsumowujac 
swoje wystapienie, prof. Sady stwierdzi\, ge przypadek fizycznej koncepcji eteru jest prze-
stroga przed tym, geby bezkrytycznie przyjmowaj stwierdzenia nawet fizyków na temat 
podstawowego budulca Wszechcwiata. 

W dyskusji na koniec tej czbcci prof. Sady postawi\ pytanie: „Czy filozof moge sib 
czegoc nauczyj od fizyka?” Przez wieki filozofia by\a zwiazana z szeroko rozumiana 
nauka, w\aczajac w to fizykb, wibc moge istnieje szansa, ge filozofowie i naukowcy moga 
sib od siebie czegoc nauczyj. Odpowiadajac jednak na postawione przez siebie pytanie, 
prof. Sady stwierdzi\, ge nie do kofca wiemy, co by to mog\o byj, choj warto szukaj 
takich elementów. 

Kolejna sesja sk\ada\a sib z wystapief dra hab. Krzysztofa Maclanki (PAN Warszawa) 
oraz ks. dra hab. Janusza Maczki (UPJPII Kraków). Dr hab. Krzysztof M a c l a n k a  
w referacie pt. Czy komputer mo5e byM przydatny dla matematyka? pokazywa\, ge kom-
putery odgrywaja obecnie coraz wibksza rolb, inspirujaca i weryfikujaca matematykb 
czysta. Matematyk nie traktuje komputera jako maszyny liczacej, ale jako narzbdzie do 
formu\owania badi obalania hipotez matematycznych. Przyk\adem takiego zastosowania 
jest obalenie hipotezy Martensa, dotyczacej teorii liczb, lub dowód twierdzenia o czterech 
barwach, co by\o mogliwe dopiero dzibki zastosowaniu komputerów. Ks. dr hab. Janusz 
M a c z k a  w referacie pt. Filozoficzne uwarunkowania zwi1zane ze struktur1 materii na 
podstawie historycznego rozwoju fizycznego rozumienia materii zwraca\ uwagb na poja-
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wiajace sib przy tym problemy filozoficzne. G\ównym problemem jest interpretacja wy-
ników mechaniki kwantowej oraz teorii pola – teorii skutecznie opisujacych zachowanie 
sib czastek elementarnych i oddzia\ywaf fundamentalnych. Ks. Maczka poruszy\ równieg 
kwestib statusu struktur matematycznych w nauce i rzeczywistocci. 

Zakofczeniem konferencji by\o wystapienie ks. prof. Micha\a H e l l e r a  zatytu\o-
wane (Niektóre) fundamentalne problemy kosmologii kwantowej. W pó\toragodzinnym 
wyk\adzie ks. prof. Heller przedstawi\ wspó\czesne próby stworzenia kwantowej teorii 
grawitacji, czyli kosmologii kwantowej. Na wstbpie zwróci\ uwagb na potrzebb istnienia 
takiej teorii do pe\nego opisu Wszechcwiata. Po\aczenie Modelu Standardowego czastek 
elementarnych z Ogólna Teoria Wzglbdnocci da\oby istotny wk\ad w rozumienie otacza-
jacego nas cwiata. Czeka nas jednak przy tym nowa rewolucja pojbciowa, moge nawet 
wibksza nig rewolucja kwantowa z pierwszej po\owy XX wieku. Dalej Heller poruszy\ 
problem nielokalnocci (paradoks EPR, problem horyzontu). Ksiadz profesor postawi\ 
zasadnicze pytanie: „Czy czas i przestrzef sa fenomenami wygszych poziomów fizycznej 
organizacji i czy na poziomie fundamentalnym istnieje przestrzef-t\o?” Stwierdzi\, ge 
nalegy szukaj takiej teorii, w której takiego t\a by nie by\o. Nastbpnie przedstawi\ mog-
liwe propozycje takiej teorii, jakie sib wspó\czecnie rozwaga: teorib strun i superstrun, 
kwantowa teorib pbtli (Loop Quantum Gravity), dynamiczna teorib triangulacji (Causal 

Dynamical Triangulation) oraz model geometrii nieprzemiennych. Szczególna uwagb 
skupi\ na tym ostatnim elemencie, nad którym sam pracuje. Model geometrii nieprze-
miennych jest jednak modelem czysto matematycznym, w którym wystbpuje przestrzef 
bezpunktowa. Problemem jest odniesienie tego modelu do cwiata rzeczywistego: „co tak 
naprawdb mia\by opisywaj?” W dalszej czbcci zaja\ sib problemem czasu, zarówno 
w ramach Ogólnej Teorii Wzglbdnocci, jak i rozumieniem czasu na poziomie fundamen-
talnym (czy w ogóle istnieje, czy jest skwantowany). Zwróci\ równieg uwagb na problem 
prawdopodobiefstwa, który mówi, ge poziom fundamentalny powinien byj probabili-
styczny. Kolejna wagna kwestia jest to, czy w ogóle da sib stworzyj model nielokalnego 
i probabilistycznego poziomu fundamentalnego. I czy w takiej sytuacji mogna zbudowaj 
dynamikb bez czasu i przestrzeni? W dalszej czbcci ks. prof. Heller przedstawi\ warunki 
eksperymentu konieczne do zweryfikowania kwantowych teorii grawitacji. Potrzebna jest 
energia rzbdu 1016 TeV, która obecnie jest dla nas nieosiagalna (obecnie w CERN-ie 
osiagamy energib 14 TeV). Na razie zatem wszystkie kwantowe teorie grawitacji sa 
hipotezami. Na koniec swojego wyk\adu ks. prof. Heller zachbci\ zarówno studentów, jak 
i pracowników naukowych do podjbcia tych zagadnief, poniewag jest to dziedzina, 
w której jest wiele do zrobienia. 

Na wyk\adzie prof. Hellera by\o oko\o kilkuset osób, najczbcciej ludzi niezwiazanych 
z gadnym ocrodkiem naukowym, a raczej zainteresowanych problematyka poruszana 
w popularnych publikacjach ksibdza profesora. Stad dyskusja po wyk\adzie prof. Hellera 
dotyczy\a raczej kwestii ma\o zwiazanych z tematyka samej konferencji. 

Podsumowujac ca\ocj konferencji nalegy stwierdzij, ge pod wzglbdem organizacyj-
nym by\a przygotowana dobrze, choj sesje poranne by\y zbyt intensywne. Zaproszeni 
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goccie, filozofowie i fizycy z rógnych ocrodków naukowych kraju, mogli wymienij ze 
soba mycli i wyniki swoich badaf, co najczbcciej mia\o miejsce w kuluarach. Wyk\ady 
profesorów by\y na wysokim poziomie merytorycznym. Nieco inaczej sytuacja wyglada\a 
w przypadku niektórych wystapief studentów. Wielu z nich studiuje filozofib, jednak 
filozofia przyrody zajmuje sib hobbystycznie, co by\o widaj zw\aszcza w wypowiedziach 
dotyczacych kosmologii przyrodniczej i fizyki. 

Celem konferencji by\o nie tylko przedstawienie g\ównych idei zawartych w ksiagce 
ks. prof. Micha\a Hellera Filozofia kosmologii, ale równieg spopularyzowanie samej 
kosmologii zarówno wcród studentów filozofii, jak i pozosta\ych uczestników. Ten cel, 
wydaje sib, zosta\ osiagnibty. 

 

 


