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Štefan Hríb: Počúvať Jiřího Grygara

• (…) Pochopiť svet, aj ten malinký slovenský, znamená odhaliť skryté tajomstvá jeho fungovania.

• 44

Pri vchode do budovy modernej fyziky by mal zrejme visieť takýto nápis: „Všetci, ktorí sem vstupujete,
vzdajte sa názorných predstáv!“. Sme totiž zvyknutí z bežnej ľudskej skúsenosti na určité predsudky, a tie
zrazu prestanú platiť, lebo prechádzame k veľmi veľkým intervalom, k veľmi silnému gravitačnému poľu či
k veľmi vysokej rýchlosti svetla. Tu všetko to bežné z nášho života prestáva platiť. A to isté platí v kvantovej
mechanike, len obrátene. Tam zas prechádzame k veľmi malým vzdialenostiam, k nepatrným hmotnostiam
či k nízkym teplotám. To spôsobuje odchýlky od nášho bežného spôsobu myslenia. A naozaj veľká filo-
zofická otázka je tá, či je náš mozog prispôsobený na to, aby sme si to niekedy vôbec dokázali predstaviť.
Možno to raz naši potomkovia dokážu. Azda sa o nejakých tisíc rokov budú na školách toto všetko učiť
a tým deťom bude pripadať podivné, že nám – ich predkom – to celé pripadalo také nezmyselné. A pre ne
to možno bude samozrejmosť.
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(…) Vesmír si z nás uťahuje, a preto mi aj pripadá úplne fascinujúci.
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[Na vesmíre sa mi zdá najkrajšie] asi to, že je riadený matematikou, krásnou matematikou. Najhlbšie fyzi-
kálne teórie sú matematicky veľmi krásne.

(…)

(…) Keď sa pozriem na jednotlivé idey, ktoré posunuli fyziku, ale aj chémiu vpred, vždy to boli idey, ktoré
matematici objavili už dávno predtým. Matematici však nevedeli, na čo je to dobré. Jednoducho sa s tým
pohrávali, hľadali nejaké vety a dôkazy. A tak objavovali veci, ktoré sa úžasne hodia fyzikom, keď majú
vysvetliť nové problémy. Napríklad kvantová mechanika sa zakladá na matematike. Aj teória relativity.
A vlastne aj akákoľvek časticová fyzika, ktorú tvoria slabo narušené symetrie. A to sú predsa matematické
pojmy. Je pre mňa veľké tajomstvo, prečo za to môže práve matematika, ktorá sa v zásade dá objavovať aj
bez ohľadu na skutočnosť, čo nás obklopuje. Ale asi by to nebola úplne pravda, pretože matematiku tvorí
aj geometria. A tá vznikla v staroveku z celkom praktických vymeriavaní pozemkov. Matematika sa však
úžasne hodí aj na tie veci, ktoré vymeriavači pozemkov vôbec nebudú potrebovať.

(…)



Jiří Grygar: Podoby 2Jiří Grygar: Podoby 2Jiří Grygar: Podoby 2

(…) Prekvapujema, žematematika je schopná niečo reálne opisovať, keďže nevznikla preto, aby to vysvetľo-
vala, ale obrátene. Je to skôr tak, akoby nejaký fyzik alebo kozmológ zašiel do obochodu nejakého matema-
tika a povedal mu: „Prosím vás, nemáte nejakú teóriu, ktorá mi urobí to a to?“. On sa pozrie do regálov,
vytiahne teóriu a ponúkne mu ju. Má to pripravené aj sto rokov vopred.

• 66

(…) Každá vyriešená otázka vo vede prináša nové otázky, ktoré sme už schopní sformulovať a ktoré nás
nikdy predtým netrápili.
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