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Roger Penrose

Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl
Mladá fronta, Praha, 1999

preklad: Jiří Langer
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Malcolm Longair: Předmluva

• Snad nejdůležitějším [základním tématem určujícím směr, jímž se autorovy myšlenky ubírají,] je po-
zoruhodná schopnostmatematiky popisovat přirozený svět. Penrose to vyjadřuje tak, že fyzikální svět se
v nějakém smyslu vynořuje z platonského světa matematiky. Ale nová matematika nevzniká z potřeby
popsat svět a dosáhnout shody matematicky formulovaných pravidel s experimenty a pozorováním.
Pochopení struktury světa může vyplynout z velmi obecných principů a matematiky samé.

• 11

Protože budumluvit o fyzikálním světě v jazyce teorií, které podkládají jeho chování, budu se muset zmínit
i o světě jiném, o platónském světě absolutního, speciálně o světě matematické pravdy. Byť lze přijmout
též stanovisko, že „platónský svet“ obsahuje i jiná absolutna, jako je Dobro či Krásno, mne však bude za-
jímat pouze absolutno platónské matematiky. Některým lidem přijde zatěžko přiznat tomuto světu jeho
samostatnou existenci, neboť na matematické pojmy pohlížejí pouze jako na idealizaci našeho fyzikálního
světa, a proto matematický svět chápou jako něco, co se vynořuje ze světa fyzikálního .

Takto se ale já na matematiku nedívám a myslím si, že tak na ni nepohlíží ani většina ostatních matema-
tiků či matematických fyziků. Pojímají ji zcela jiným způsobem, jako strukturu ovládanou nadčasovými
matematickými zákony. Proto je pro ně přirozenější chápat naopak fyzikální svět jako něco, co se vynořuje
z („nadčasového“) světa matematiky . (…)

• 13

Jednou z pozoruhodných věcí na chování našeho světa je, s jakou neobyčejnou přesností mu vládnou ma-
tematické zákony. Čím více se seznamujeme s fyzickým světem a čím hlouběji pronikáme do přírodních
zákonů, tím více se nás zmocňuje dojem, že fyzický či fyzikální svět se jaksi vypařuje a zůstává pouhá
matematika. Čím hlubšího porozumění fyzikálním zákonům dosahujeme, tím více jsme pohlcováni světem
matematiky a matematických pojmů.

• 15

O kvantové mechanice se říká, že obsahuje neurčitost a je indeterministická, ale to není pravda. Pokud
zůstáváte na kvantové úrovni, je kvantová mechanika deterministická a dává zcela přesné jednoznačné
výsledky. Ve své nejznámější formulaci vypadá kvantovámechanika tak, že vývoj systému je popsán rovnicí
zvanou Schrödingerova. Tato rovnice plně popisuje chování fyzikálního stavu kvantového systému, kvan-
tového stavu, a je plně deterministická.
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(…) Vybudujeme-li přesnější základní teorii, její matematické vyjádření je ve skutečnosti jednodušší, než byl
matematický jazyk teorie staré, byť se při prvním pohledumůže zdát komplikovanější. Krásným příkladem
je právě rozdíl mezi Galileiho a Einsteinovým pojetím relativity pohybu.

Speciální relativita je tak teorií v mnoha ohledech jednodušší než mechanika newtonovská. Z matematic-
kého hlediska, zvláště z hlediska teorie grup, je to mnohem hezčí matematická struktura.

• 25

Historie Einsteinova objevu obecné teorie relativity nám dává důležité ponaučení. (…) Důvodem jejího
hledání nebylo žádný hrubý nesouhlas newtonovské teorie s pozorováním, nýbrž různé estetické, geomet-
rické a fyzikální požadavky.

• 29

(…) Historie obecné teorie relativity obsahuje ponaučení. Einstein nevěnoval osm či více let svého života
jejímu nalezení z observačních či experimentálních důvodů. Často slýcháme argumentaci: „Fyzikové hledají
nějaký řád ve svých experimentálních výsledcích, a tak naleznou nějakou teorii, která těmto výsledkům
vyhovuje. Možná že proto matematika a fyzika tak dobře spolupracují.“. Ale v tomto případě tomu tak
vůbec nebylo. Teorie byla původně rozvinuta bez observační motivace, matematicky je však velmi elegantní
a ukázalo se, že i velmi dobře podložená fyzikálně. Chtěl bych zde poukázat na to, že příslušnámatematická
struktura skutečně existuje v přírodě, že teorie je opravdu přítomná v prostoru, není to něco někým na
přírodu vloženého. (…) Einstein objevil něco, co v přírodě skutečně existovalo. Navíc to nebyla jen nějaká
nepodstatná věc, co objevil, ale jedna z nejfundamentálnějších vlastností přírody, podstata prostoru a času.

• 37

Teď se možná nechávám až příliš unášet svým nadšením – bohužel, to se matematikům stává, když je něco
doopravdy zaujme.

• 66

Různých přístupů ke kvantovémechanice je pravděpodobně víc než kvantových fyziků. To, co jsem napsal,
není omyl, protože někteří kvantoví fyzikové zaujímají hned několik stanovisek.

• 66

Bob Wald

Pokud skutečně věříte kvantové mechanice, nemůžete ji brát vážně.

• 86

Panuje (…) rozšířený názor, žematematika je výtvorem našich duševních schopností, že je to produkt lidské
mysli. Můžeme se sice takto na matematiku dívat, ale není to způsob, jak se v hloubi duše opravdu dívají
na matematické pravdy matematici (…).

• 86

Prvním z (…) [mých tří výchozích předpokladů] je, že fyzikální svět je schopna úplně popsat, alespoň
v principu, matematika. Netvrdím, že veškerá matematika se při fyzikálním popisu uplatní. Říkám jen,
že vybereme-li správné partie matematiky, popíšeme s jejich pomocí fyzikální svět velmi přesně – takže se
fyzikální svět opravdu řídí matematikou. Alespoň malá oblast platónského světa tedy ovládá náš fyzikální
svět. Právě tak netvrdím, že všechno ve fyzickém světě má duševno. Spíše zastávám názor, že se kolem nás
nevznášejí nějaké duchovní objekty, které by nebyly založeny na něčem fyzickém. To je můj druhý výchozí
předpoklad. Konečně můj třetí výchozí předpoklad se týká našeho chápání matematiky. Domnívám se, že
našim duševním schopnostem je v nějakém smyslu dostupný každý individuální prvek platonského světa.

• 97

Turing
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(…) Pokud předpokládáme, že stroj nikdy nechybuje, pak nemůže být zároveň inteligentní.
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(…) Matematické porozumění není obecně výpočetní věc, ale něco naprosto jiného, něco, co je založeno
na naší schopnosti být si vědomi věcí. Někdo může namítnout: „Dobře, tvrdíte, že jste dokázal, že mate-
matický vhled není výpočetní věc. To však mnoho neříká o jiných formách vědomí.“. Já se ale domnívám,
že to zcela stačí. Není dobrý důvod proto, abychom mezi matematickým porozuměním a jinými formami
porozumění vedli dělicí čáru. (…) Porozumění není něco, co je specifické pro matematiku. Lidské bytosti
si vyvinuly tuto kvalitu obecného porozumění a není to vypočitatelná kvalita, protože takovou kvalitou není
ani matematické porozumění.

• 101

(…) Nevýpočetní charakter některých aspektů vědomí, jmenovitě matematického porozumění, silně napo-
vídá, že nevýpočetnost by měla být rysem veškerého vědomí.

• 103

(…) Vypočitatelnost a determinismus jsou dvě různé věci.

• 106

Ve filozofických diskusích se problém svobodné vůle vždy pojímal jako otázka, zda svět je, či není determi-
nistický. Jinými slovy, filozofové se tázali, zda je budoucnost určena naší minulostí, či rozebírali problémy
podobné povahy.Mně se ale zdá, že existuje řada jiných otázek, které by bylo třeba v této souvislosti vznášet,
například zda je budoucnost určena přítomností vypočitatelně – a to je však zcela odlišný problém.

• 137

Stephen Hawking:Námitky bezostyšného redukcionisty

(…) [Roger Penrose] je v zásadě platonik, věří, že existuje jediný svět idejí, který popisuje jedinou fyzi-
kální realitu. Já jsem zase pozitivista, který věří, že fyzikální teorie jsou jen námi zkonstruované modely
a že nemá dobrý smysl ptát se, zda odpovídají realitě. Že má pouze smysl ptát se, zda správně předpoví-
dají výsledky pozorování.

• 141

Nerad bych se vzdával něčeho, o čemvěřím, že je v základě správné, jen proto, že to někdonení s to pochopit.

• 145

Snaha o sjednocování je trvalým celkovým trendem ve fyzice a já mám všechny důvody věřit tomu, že tento
trend bude pokračovat. Odvrhnout toto přesvědčení vyžaduje značnou dávku skepticismu. (…) Nelíbí se
mi, jak jsou sešity klasická a kvantová úroveň popisu. Tento šev je z mého pohledu nejen ošklivý, ale jsem
i přesvědčen, že nemůže navždy vydržet. Můžeme přijmout stanovisko, že se musíme naučit žít s dvěma
v zásadě neslučitelnými teoriemi, které se aplikují na dvou různých úrovních (…). Tento pohled nám třeba
vystačí řadu let, která jsou před námi, ale jakmile se zpřesní měřicí technika tak, aby nám umožnila ex-
perimentálně zkoumat oblast kolem hranice mezi oběma úrovněmi, začne nás zajímat, jak si příroda v této
hraniční oblasti počíná. A je možné, že chování mnoha biologických systémů kriticky závisí právě na tom,
co se děje na této hranici. Podle mého názoru tou správnou otázkou je, zda lze očekávat, že bude nalezena
krásná matematická teorie, která si poradí s tím, co se dnes zdá být nepěkným zmatkem, nebo zda je fyzika
„skutečně“ na této úrovni tak zmatená a pokusy o hledání elegantnější teorie jsou předem odsouzeny k ne-
zdaru. Ne, určitě tomu tak není! Zde pochybnosti nemám, říká mi to můj instinkt.

• 147

(…) Nerozumím tomu, jak by mohla vypadat biologie, která nevyplývá z fyziky, a totéž se týká chemie.
Z mé strany to neznamená sebemenší neúctu k těmto disciplínám.
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