


„Hawking doktorant długo zwleka z przedstawieniem swojemu promotorowi 
Dennisowi Sciamie tematu doktoratu. W pewnym momencie nachodzi go 
olśnienie; przerywa prowadzone przez Sciamę zajęcia wbiegając do Sali 
i ogłaszając, że tematem jego doktoratu będzie CZAS.” 





Background free theories 



„Siódma pieczęć” 

CZY MOŻLIWE JEST ISTNIENIE BEZ CZASU? 



Klio 



Cesarstwo rzymskie rozpadało się powoli, ale nieodwracalnie.  
Czynników rozkładu było wiele: wojny zewnętrzne, walka o władzę,  
nieudolne rządy, upadek moralny, zanik cnót obywatelskich,  
tak charakterystycznych dla dawnego Rzymu...  



Ostatni cesarz Romulus  
Augustus miał 12 lat, gdy  
obejmował tron. Utrzymał  
się na nim niespełna rok.  
Faktycznie przez ten czas  
władzę sprawował jego  
ojciec, Orestes.  



„Przemija postać świata” 

4 września 476 r. Romulusa zdetronizował (ale nie  
pozbawił życia) Odoaker, były oficer Attyli, uznający  
nad sobą zwierzchnictwo cesarza Bizancjum,  
Zenona.  

Gdy z czasem wojenne sukcesy Odoakra zaniepokoiły Zenona, podburzył on  
Teodoryka, króla Ostrogotów do najazdu na Italię. Odoaker bronił się w Rawennie.  
Gdy oblężenie przeciągało się, obydwaj królowie doszli do porozumienia, że będą  
rządzić Italią wspólnie. Ale rządy te nie trwały długo. Zaledwie po kilku dniach,  
podczas uroczystej uczty, Teodoryk zamordował Odoakra wraz z jego żoną,  
synem i bratem. 



Anicius Manlius Severinus Boethius 
(ur. ok. 480; zm. między 524 a 526)  
 

Pochodził z arystokratycznej rzymskiej rodziny.  
Po śmierci rodziców został adoptowany przez  
Kwintusa Symmachusa, który zapewnił mu  
gruntowne wykształcenie i przekazał swojemu  
wychowankowi smak literacki i zaangażowanie  
w sprawy kościelne. Z czasem Boecjusz ożenił  
się z Rustycjaną, jedną z trzech córek  
Symmachusa.  

Ambicją Boecjusza było przetłumaczenie z greki na język łaciński wszystkich  
dzieł Arystotelesa i Platona. Tej ambicji Zachód zawdzięcza ocalenie od zatracenia 
w wirach historii przynajmniej części tego greckiego dziedzictwa.  



Ostatni Rzymianin 

Teodoryk, który popierał rzymskie tradycje, nie  
mógł nie zwrócić uwagi na wybijającego się młodego  
człowieka. Boecjusz szybko zaczął robić dworską  
karierę. Najpierw sam został konsulem, a potem urząd  
ten równocześnie pełnili dwaj, jeszcze bardzo młodzi,  
jego synowie.  

Jak wiadomo, polityka jest niebezpieczną grą,  
zwłaszcza gdy rywalizacja przybiera postać zazdrości.  
Boecjusz został oskarżony o spiskowanie z cesarzem  
Bizancjum, Justynianem, z którym istotnie  
korespondował. Oliwy do ognia dolał fakt, że  
Justynian w swoim państwie zaczął ostro zwalczać  
arian, a Goci byli arianami. Po długim pobycie   
w więzieniu, Boecjusz został stracony,  
prawdopodobnie po poddaniu okrutnym torturom.  
 





Nic dziwnego, że tematem dyskursu – a właściwie pouczeń wygłaszanych przez  
Filozofię z rzadka tylko przerywanych krótkimi pytaniami Boecjusza – staje się  
problem Opatrzności. Jak pogodzić wolną wolę człowieka z wszechwiedzą Boga?  
Jeżeli Bóg przewiduje, czyli z góry zna całą historię wszechświata i wszystkie  
ludzkie czyny w najdrobniejszych szczegółach, to człowiek jest z góry  
zdeterminowany we wszystkim, co czyni; jest więc pozbawiony wolnej woli. Jak  
wyjść z tego teologicznego impasu?  



Oczy miała gorejące i ponad zwykłą u ludzi możliwość przenikliwe, a postać  
nieokreśloną: raz wydawała się „zwykłej miary ludzkiej”, a za chwilę głową  
„przenikała do nieba”.  
 
O jej ponadczasowym charakterze świadczyła także jej kunsztowna szata,  
która jednak „rękoma jakichś napastników została porwana, a strzępy jej  
rozkradziono”.  

Boethius and Philosophy, oil on canvas, by Mattia Preti, 17th century  



Rozwiązania trudności przedłożonej przez Boecjusza należy szukać we  
właściwym rozumieniu Bożej wieczności. Myśląc o niej, często popełniamy  
błąd, podświadomie przypisując Bogu tylko nieco zmodyfikowany nasz sposób 
istnienia w czasie. Uwikłanie w czas jest tak silnym naszym doświadczeniem,  
że niezwykle trudno nam się z niego wyzwolić. Bóg istnieje w wieczności, nie  
w czasie, lecz wieczność to coś zupełnie innego niż czas przedłużany  
nieograniczenie. Czymże zatem jest wieczność? Oto odpowiedź Filozofii:  

„Wieczność jest więc niekończącym się i doskonałym  
posiadaniem życia całego na raz”  

Wiecznym jest tylko, to co posiada całą nieskończoność swojego życia na raz,  
tak że ani nic przyszłego nie jest jeszcze nieobecne, ani nic przeszłego już  
pogrążone w niebycie. Nieskończone „teraz” wieczności rozciąga się nad całym  
płynącym czasem.  



Taka koncepcja wieczności rozwiązuje również problem Bożej wszechwiedzy  
i ludzkiej wolności. W swoim nieograniczonym „teraz” Bóg kontempluje wszystkie  
przeszłe i przyszłe wydarzenia, które w jego perspektywie dzieją się właśnie teraz.  
Bóg nie przewiduje zdarzeń przyszłych i nie wspomina minionych, lecz  
kontempluje je jako nigdy nieprzemijające.  



Gdyby wszechwiedza Boża była przewidywaniem tego, co ma się wydarzyć,  
to istotnie można by wnosić, że takie przewidywane zdarzenie musiałoby się  
na pewno zdarzyć. Ale jeśli Bóg takie zdarzenie o prostu widzi, to może ono  
wynikać z czyjejś wolnej decyzji, na którą Bóg w żaden sposób nie wpływa.  
 

 – Czy akt patrzenia na coś dodaje jakaś konieczność temu, na co się  
patrzy? – pyta Filozofia. 

 – Z całą pewnością nie – odpowiada Boecjusz. 



Czas nie jest absolutnym a priori lecz elementem gry,  
jaką prowadzą prawa fizyki 
 

Boecjusz 
 i Schroedinger 

kilka przykładów 



strzałka czasu 





Czas jest wielkościa statystyczną 



Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

Time runs left to right in this Feynmann diagram of electron-positron annihilation.  
When interpreted to include retrocausality, the electron (marked e-) was not  
destroyed, instead becoming the positron (e+) and moving backward in time.  



SPIN 





Back From the Future 
A series of quantum experiments shows that measurements performed in the future  
can influence the present. Does that mean the universe has a destiny—and the laws  
of physics pull us inexorably toward our prewritten fate? 
By Zeeya Merali|Thursday, August 26, 2010 

 
 



Wheeler's Classic Delayed Choice Experiment 







Towards the Planck Threshold 



Quantum gravity and  
unification of forces: 
 

 - Supersting theory (M-theory) 
 - Loop theory 
 - Quantum groups 
 - Noncommutative geometry 
  ............................................ 
  ............................................ 
  

Below  Planck’s  threshold	

Will singularity survive? 







„…możemy twierdzić, lub, przynajmniej ja 
w to wierzę, że fizyka, na obecnym etapie 
swojego rozwoju, sugestywnie nasuwa myśl 
o niezniszczalności Umysłu przez Czas” 

To bardzo daleko idąca ekstrapolacja. 
Ja bym zaryzykował skromniejszą: 
obecna fizyka sugeruje, że czas nie jest 
„niezniszczalny”, są obszary, w których 
go nie ma. 




