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Geometria fraktalna i teoria chaosu rozwineιÃly sieι w latach osiemdziesiaιtych. Prawie od razu
zdobyÃly one dużaι popularność, co wiaιzaÃlo sieι z gwaÃltownym upowszechnieniem komputerów.
Te nowe dziedziny badań spowodowaÃly rewolucjeι w wielu naukach: od matematyki i fizyki
poprzez astronomieι, geologieι biologieι, medycyneι do ekonomii a nawet sztuki. Na zachodzie
opublikowano już dziesiaιtki ksiaιżek poświeιconych fraktalom i chaosowi. Niektóre (np. The
Beauty of Fractals H.-O. Peitgena i P.H.Richtera) sprzedano w dziesiaιtkach tysieιcy egzemplarzy.
PowstaÃly nawet specjalne czasopisma naukowe publikujaιce artykuÃly o chaosie i fraktalach, jak
np. Chaos and Bifurcations, Fractals. Również literatura dosteιpna w jeιzyku polskim omawiajaιca
te nowe zagadnienia liczy już kilka pozycji [1], [2], [3], [4], [5]. Teraz przybyÃla kolejna ksiaιżka:
pierwszy tom dzieÃla H.-O. Peitgena, H.Jürgensa i D.Saupe Fractals for the classroom, czyli w
wolnym tÃlumaczeniu Fraktale dla szkóÃl, które jednak tÃlumaczki zmieniÃly na poważniej brzmiaιce
Granice Chaosu. Fraktale.

Gwoli rzetelności należy powiedzieć, że najpierw wydano opasÃlaι (prawie 1000 stron) ksiaιżkeι
H.-O. Peitgena, H.Jürgensa i D.Saupe Chaos and Fractals. New Frontiers of Science [6]. Rok
później ta sama ksiaιżka ukazaÃla sie w dwóch tomach pod zmienionym tytuÃlem Fractals for the
classroom. Trudno byÃlo mi znaleźć jakieś istotne różnice mieιdzy tymi dwiema ksiaιżkami poza
tym, że do pierwszej z nich wsteιp napisaÃl jeden z twórców teorii chaosu Mitchell Feigenbaum, a
do tej drugiej autorem przedmowy jest Benoit Mandelbrot, ,,ojciec” fraktali i autor pierwszych
ksiaιżek [7] na ich temat.

Jak piszaι we wsteιpie sami autorzy, ich ksiaιżka to nie jest ani ,,zwykÃly podreιcznik, ale nie jest
to również ksiaιżka popularnonaukowa” i ja również podzielam ten poglaιd. Może to, że publikacje
o fraktalach saι tak czeιsto uważane za ksiaιżki popularnonaukowe (i saι masowo kupowane przez
szerokie rzesze czytelników) zwiaιzane jest z tym, że do zrozumienia czym one saι wystarcza
wiedza matematyczna na poziomie szkoÃly średniej. Nie trzeba, jak w przypadku mechaniki
kwantowej czy tym bardziej teorii pola, znać bardzo zaawansowanych metod — trzeba tylko
wiedzieć, co to saι ciaιgi, liczby zespolone i macierze oraz umieć posÃlugiwać sieι komputerem (znać
jakís jeιzyk programowania), aby można byÃlo samodzielnie rozpoczaιć zwiedzanie świata fraktali.

Pierwszy tom recenzowanej ksiaιżki skÃlada sieι z siedmiu rozdziaÃlów oraz dodatku omawiajaιcego
metody fraktalnej kompresji obrazów napisanego przez Yuvala Fischera. Na końcu każdego
rozdziaÃlu znajduje sieι programu w BASIC-u ilustrujaιcy omawiane zagadnienia. Autorzy starali
sieι, aby czytelnik mógÃl zmieniać parametry albo czeιść programu i aktywnie eksperymentować
przy komputerze. CaÃly tekst podzielony jest na dwie, przeplatajaιce sieι czeιści: zwykÃlaι czcionkaι
podano podstawowy materiaÃl, natomiast szczegóÃly matematyczne i dowody oddzielono poziomymi
liniami i zÃlożono czcionkaι bezszeryfowaι. W pierwszym rozdziale, omawiajaιcym iterowanie,
wprowadzono analogieι z kserografem pozwalajaιcym zmniejszać obrazy. Idea takiej redukujaιcej
kopiarki jest później wielokrotnie wykorzytywana w tekście. Widać tutaj troskeι autorów o to,
aby za pomocaι analogii uÃlatwić poczaιtkujaιcemu czytelnikowi zrozumienie abstrakcyjnych pojeιć
matematycznych. Bardzo dużo jest w ksiaιżce anegdot i ciekawych dygresji historycznych, ilus-
trowanych starymi rycinami. Niewaιtpliwie takie pomieszanie trudniejszego materiaÃlu z biografi-
ami wielkich matematyków czy też omówieniem niektórych faktów czysto matematycznych,
niezwiaιzanych bezpośrednio z fraktalami czy chaosem, powoduje, iż czytanie staje sieι przyjem-
niejsze i czytelnik mniej sieι meιczy. PrzykÃladem jest historia zmagania sieι kilku pokoleń matem-
atyków z pojeιciem wymiaru (s.152-160) czy też paragraf poświeιcony liczbie π (s.208-226). W
tym ostatnim przypadku autorzy zaczerpneιli czeιść materiaÃlu z ksiaιżki P.Beckmanna [8] (s.215),
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która zostaÃla swojego czasu druzgocaιco skrytykowana za dużaι ilość bÃleιdnych informacji [9].
Wymiar fraktalny, podstawowa wielkość charakteryzujaιca fraktale, zostaje zdefiniowany dopiero
w rozdziale czwartym, po dokonanym w drugim rozdziale obszernym (80 stron — najdÃluższy
rozdziaÃl pierwszego tomu) przeglaιdzie fraktali klasycznych oraz rozdziale trzecim poświeιconym
samopodobieństwu. Autorzy postanowili zdefiniować fraktale w sposób dosyć abstrakcyjny,
korzystajaιc z operatora Hutchinsona i twierdzenia Banacha o punkcie staÃlym dla odwzorowań
zbliżajaιcych. Mowa jest o tym w rozdziale trzecim i piaιtym; ten ostatni rozdziaÃl prezentuje
oprócz tego odkrytaι przez M. Barnsleya metodeι generowania fraktali opartaι na UkÃladzie Funkcji
Iterowanych (ang. Iterated Function System) i ich zastosowaniu do kodowania obrazów. W
rozdziale szóstym wprowadzono algorytmy losowe. Daιżenie autorów do tego, aby ich ksiaιżka
byÃla samowystarczalna i czytelnik nie musiaÃl zaglaιdać gdzie indziej po potrzebne fakty znajduje
w tym rozdziale ilustracjeι w postaci osobnego paragrafu poświeιconego tylko metodom generowa-
nia liczb losowych. W rozdziale siódmym kontynuuowana jest dyskusja losowych fraktali, takich
jak dyfuzyjne zlepianie sieι czaιstek (ang. Difuusion-Limited Aggregation, w skrócie DLA) i
perkolacje. Takie wÃlaśnie modele znajdujaι praktyczne zastosowania w innych naukach, gdyż to
wÃlaśnie losowe fraktale, a nie deterministyczne, przypominajaι ksztaÃlty spotykane w przyrodzie.
W ksiaιżce umieszczono 289 ilustracji, co wedÃlug mojej oceny stanowi okoÃlo 1/3 objeιtości tek-
stu. Dlatego, mimo że pierwszy tom liczy ponad 500 stron, daje sieι go przeczytać w ciaιgu
kilku godzin. Ktoś kiedyś powiedziaÃl, że jeden rysunek zasteιpuje 1000 sÃlów opisu i recenzowana
ksiaιżka stanowi tego dobitny przykÃlad.

Nowa dziedzina badań posÃluguje sieι nowymi pojeιciami i terminami. Oczywíscie nie uk-
sztaÃltowaÃla sieι jeszcze polska terminologia i dlatego tÃlumaczki miaÃly zapewne w niejednym
miejscu trudności w znalezieniu polskiego odpowiednika dla jakiegoś angielskiego sÃlowa. Tak
sieι jakoś staÃlo, że kluczowe sÃlowo fraktal zostaÃlo kiedyś (przez kogo po raz pierwszy ?) użyte
bezpośrednio w takiej samej formie, jak po angielsku, podczas gdy po polsku powinno sieι mówić
fraktaÃly, analogicznie do sÃlów funkcjonaÃly, mineraÃly, skaÃly, choraÃly, itd. Ale na to nie ma
rady i w jeιzyku polskim zostanaι już chyba na zawsze fraktale. Ogólnie uważam, że ksiaιżka
jest bardzo dobrze przetÃlumaczona na jeιzyk polski, jednak znalazÃlem kilka usterek, z których
najpoważniejsze teraz wyliczeι:

str.686 zamiast ,,znaczyÃlo by” powinno być ,,znaczyÃloby”;
str.8620: angielskie finite accuracy arithmetic przetÃlumaczono jako ,,arytmetykeι staÃloprzecinkowaι”

zamiast zmiennoprzecinkowaι, gdyż to ona wÃlaśnie ma skończonaι dokÃladność, jako że wykony-
wana jest na liczbach rzeczywistych z ruchomaι (zmiennaι) kropkaι dziesieιtnaι;

str.18615 po sÃlowie ,,odpowiedniego” brakuje sÃlowa ,,sformuÃlowania”, które wysteιpowaÃlo w
oryginale;

str.36014 wysteιpujaιcy w oryginale travelling salesman problem zostaÃl przetÃlumaczony jako
problem obwoźnego sprzedawcy, chociaż w literaturze informatycznej jest on nazywany proble-
mem komiwojażera;

str.3836 zamiast zk = (ak, bk) powinno być zk = (xk, yk);
str.416 i nasteιpne: w angielskim oryginale wprowadzono sÃlowo attractorlet na oznaczenie

maÃlego atraktora. TÃlumaczki na przemian używajaι określenia atraktorletka albo bez drugiego
,,r” atraktoletka — ja używaÃlbym raczej w tym miejscu zdrobnienia atraktorek, choć brzmi to
może nieco niepoważnie;

str.4178 zamiast ... nasyceniu barwy; wartości Qi,j leżaιcej... powinno być: ... nasyceniu
barwy o wartości Qi,j leżaιcej...

str.4446 wysteιpujaιce w oryginale ...p1 to p4... zapisano w polskim przekÃladzie niezbyt for-
tunnie jako p1 − p4, co sugeruje odejmowanie, zamiast . . . p1 do p4 . . ..

str.481, w podpisie pod rysunkiem 7.23 należy zamienić miejscami wysteιpujaιce w nawiasach
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zwroty (dolna krzywa) i (górna krzywa).
str.522 w podpisie pod rysunkiem D.11 w przedostatnim nawiasie zamiast (2910 kwadratów)

powinno być (2910 prostokaιtów), natomiast w na końcu zamiast (2954 kwadratów) powinno być
(2954 trójkaιtów).

Na str.120 brakuje znajdujaιcego sieι w oryginale historycznego przypisu o Lwowie. Czyżby ta
cenzura byÃla spowodowana znajdujaιcym sieι tam zdaniem: In 1939 Lvov was annexed by Soviets
as a result of the Hitler-Stalin Pact...?

We wszystkich listingach programów wysteιpujaιce w cudzysÃlowach na górnych poziomie zmi-
enne Ãlańcuchowe umieszczono w pierwszym cudzysÃlowie na dole, a drugim na górze, np. INPUT
,,Wprowadz poziom:” poziom (str. 376), podczas gdy we wszystkich znanych mi jeιzykach pro-
gramowania zmiennaι typu Ãlańcuchowego umieszcza sieι w cudzysÃlowach u góry.

Cytowana na stronie 220 ksiaιżka C.Sagana Contact miaÃla polskie tÃlumaczenie [10].
Cenne saι w wielu miejscach krótkie uwagi w nawiasach pochodzaιce od tÃlumaczek i wyjaśniajaιce

dodatkowo matematyczne zawiÃlości. Autorki przekÃladu spolszczajaι w odpowiednich miejscach
oznaczenia, np. zamiast L i R używajaι liter L i P na oznaczenie lewej i prawej strony, a
w innych miejscach podajaι w nawiasach oryginalne terminy. Na dÃluższaι dyskusjeι zasÃluguje
sprawa tÃlumaczenia na jeιzyk polski sÃlowa cluster. W tekstach z fizyki statystycznej zwrot
cluster expansion od dawna tÃlumaczono jako rozwinieιcie gronowe. I tak samo w omawianej
ksiaιżce sÃlowo cluster jest tÃlumaczone jako ,,grono” na oznaczenie fraktalnej figury powstajaιcej
w wyniku dyfuzyjnego zlepiania sieι czaιstek (ang.DLA). Od wielu lat zajmujeι sieι taι wÃlaśnie
dziedzinaι i w swoich wykÃladach i popularnych artykuÃlach [11] DLA cluster określam jako ,,zlepek”.
TÃlumaczki również dostrzegÃly, że cluster w niektórych sytuacjach można przetÃlumaczyć inaczej
niż tylko grono, np. na stronie 4582 percolation cluster tÃlumaczaι jako skupisko perkolacji, co
jest wg mnie udanaι propozycjaι. Wysteιpujaιce dużo czeιściej w drugim tomie basins of attraction
proponujeι tÃlumaczyć jako dorzecza przyciaιgania albo dorzecza atraktorów, a nie baseny przyciaιgania,
jak na str. 12. Także do przetÃlumaczenia terminu curdling jako ,,́scinanie” (s.301) można by
mieć pewne zastrzeżenia, np. P. Pierański w swojej ksiaιżce [1] na stronie 22 proponuje używać
,,zsiadanie sieι”, co lepiej oddaje znaczenie fizyczne kryjaιcego pod tym terminem procesu.

W polskim wydaniu nie zrezygnowano z wkÃladki z kolorowymi ilustracjami, caÃlość jest bardzo
starannie wydana w twardej oprawie z atrakcyjnaι, przyciaιgajaιcaι uwageι, okÃladkaι. Dodatkowo
nawet postarano sieι o jednoczesne wydanie kasety video Fraktale. Animacje, eksperymenty,
wywiady.

Mimo, że w jeιzyku polskim ukazaÃlo sieι już kilka ksiaιżek o fraktalach i chaosie, ta nowa
pozycja byÃla potrzebna, gdyż poprzednie ze wzgleιdu na maÃlaι objeιtość omawiaÃly tylko niektóre
zagadnienia. Podsumowujaιc stwierdzam, że ksiaιżkeι można polecić zarówno uczniowi szkoÃly
średniej, jak i pracownikowi naukowemu.

Marek Wolf
Instytut Fizyki Teoretycznej U.Wr.
WrocÃlaw
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