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Teoria chaosu dla odważnych
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Pisanie książek o chaosie i fraktalach stało się
modne. W wyszukowarkach dwóch polskich księgarń in-
ternetowych wpisałem „chaos” i w jednej dostałem listę
18 książek z tym słowem w tytule, a w drugiej 40, choć
tym razem były to też pozycje z gatunku science-fiction,
a nie tylko książki naukowe. Podkreślam, że chodziło mi
tylko o książki w języku polskim, gdyż wyszukiwarka wi-
tryny Amazon.com znalazła ponad 3000 książek, w któ-
rych tytule było słowo „chaos” we wszystkich językach.
Pisanie w tej sytuacji kolejnych książek o tej tematyce
wydaje się pozbawione sensu, choć najwyraźniej przynosi
to dochód, skoro znajdują się wydawnictwa gotowe pu-
blikować kolejne książki o chaosie i fraktalach. Michał
Tempczyk, autor recenzowanej książki, filozof przyrody,
sam wydał już kilka książek na podobne tematy ze sło-
wem „chaos” w tytule. Widywałem je w księgarniach, ale
ich nie znam, bo wydawało mi się, że nie są napisane dla
mnie. Kilka miesięcy temu jadąc autobusem do pracy mia-
łem okazję się przekonać, kto je czyta: naprzeciwko sie-
działa studentka i czytała ksero jakiejś książki. Ponieważ
sam właśnie czytałem Teorię chaosu dla odważnych, od
razu ją rozpoznałem. Po krótkiej rozmowie okazało się,
że studenci psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim
czytali ją w ramach seminarium. Było dla mnie zaskocze-
niem, że zastosowania fraktali i chaosu dotarły nawet do
psychologii.

Recenzowana książka składa się z czterech rozdzia-
łów. Dla mnie najciekawszy był pierwszy: „Teoria cha-
osu – od prostoty do złożoności”, omawiający historię
stuletnich badań, które doprowadziły w latach 60. ubie-
głego wieku do połączenia się różnych nurtów badań fi-
zycznych w teorię chaosu. Następne dwa rozdziały za-
wierają omówienie sztandarowych zagadnień, jedynie ko-
lejność ich prezentacji jest czasem nietypowa. A zatem
mowa jest o entropii i ergodyczności, wykładnikach La-
punowa, dynamice nieliniowej, atraktorach, uniwersalno-
ści Feigenbauma, bifurkacjach Hopfa, atraktorze Lorenza,
podkowie Smale’a. Znajdziemy też tutaj fragment o so-
litonach, które w moim odczuciu nie należą do chaosu.
W teorii chaosu nie jest ważna sama nieliniowość, lecz
chaotyczne zachowanie, a solitony można opisać zwar-
tymi wzorami, w przeciwieństwie do rozwiązań równań
Lorenza, Henona itp. – równania te nie mają rozwiązań
analitycznych, rozwiązać je można jedynie numerycznie
za pomocą komputerów.

Ostatni rozdział nosi tytuł „Fraktale”. Autor próbuje
być tutaj bardziej ścisły i umieszcza streszczenie teorii
przestrzeni metrycznej, podaje też definicję zupełności,
wprowadza metrykę Hausdorffa, układ funkcji iterowa-
nych. Potem następuje prezentacja najbardziej znanych
fraktali: trójkąta i dywanu Sierpińskiego, roślin Barnsleya,
gąbki Mengera, zbioru Mandelbrota. Opisom towarzy-

szą ilustracje – szkoda, że tylko czarno-białe. Nie jest
jasne, skąd zostały zaczerpnięte rysunki zamieszczone
w książce. Ponad wszelką wątpliwość udało mi się jedynie
ustalić, że rys. 9 (s. 71) przedstawiający przekroje Poin-
carégo dla modelu Henona–Heilesa (nie samego Henona,
jak pisze Autor: atraktor Henona omawiany na tej samej
stronie nie ma z tym nic wspólnego), po raz pierwszy
wystąpił w przeglądowej pracy Berry’ego [1]. A więc co
najmniej w tym wypadku rysunkowi powinien towarzy-
szyć polski odpowiednik angielskiej formułki „reprinted
from. . . with permission”.

W książce znalazłem kilka wątpliwych fragmentów
i rozumowań. Podany na s. 56 przykład z metalową kulą
umieszczoną w polu elektromagnetycznym jest według
mnie całkowicie chybiony. Nie mogę się też zgodzić ze
zdaniem znajdującym się na s. 30 w I rozdziale: „(. . . )
jest płatek śniegu, który można dobrze opisać za pomocą
trójkątnej krzywej Kocha”. Sprawa jest dużo bardziej
skomplikowana: płatki bliskie realnym kształtom otrzy-
mano na drodze symulacji Monte Carlo w roku 1986 [2].
W skrócie mówiąc, problem polega na tym, że krzywa Ko-
cha jest otrzymana na drodze deterministycznego prze-
pisu, a w pracy [2] (i innych późniejszych, np. [3]) stoso-
wano algorytmy stochastyczne: do wygenerowania płat-
ków śniegu posługiwano się generatorem liczb losowych.
Przy okazji można zwrócić uwagę na wadę sposobu przed-
stawiania materiału w omawianej książce: krzywa Kocha
pojawia się jeszcze na s. 93, ale jej definicję Autor zamie-
ścił dopiero na s. 113, a jej rysunek na następnej, przy
czym we wcześniejszych wzmiankach nie poinformował
czytelnika, że pod koniec książki może się dowiedzieć,
jak wygląda ta krzywa. Podobne sytuacje powtarzają się
z innymi pojęciami. Nie można się niczego dowiedzieć
z przedstawionego na ss. 64 i 65 sposobu obliczenia sta-
łej uniwersalnej Feigenbauma.

Do kogo więc jest ta książka adresowana? Czy
można ją polecić do pierwszego zaznajomienia się z teorią
chaosu? Mnie się wydaje, że nie, bardziej do tego nadaje
się chociażby książka Kudrewicza [4] czy Schustera [5].
Ale one zakładają z góry znajomość matematyki, a Temp-
czyk kieruje swoją książkę do szerszego grona czytelni-
ków. Dlatego u niego są duże fragmenty mające charakter
esejów, zupełnie pozbawione wzorów (pierwsze równanie
matematyczne pojawia się dopiero na s. 36). Jednak ta-
kie podejście mi się nie podoba. Uważam, że lepiej się
uczyć z książek napisanych przez autorów, którzy tworzyli
teorię chaosu, niż z książek napisanych przez filozofów.
Posłużę się przykładem mechaniki kwantowej. Książek jej
poświęconych jest na pewno dużo więcej niż tych o teorii
chaosu. Wszystkie one omawiają te same tematy: stany
i operatory, równanie Schrödingera, oscylator, atom wo-
doru, przestrzeń Focka, równanie Diraca itd. Ale dla mnie
najlepszą książką do pierwszego czytania pozostają Na-
czała kwantowoj miechaniki Focka z 1931 r. [6]. On nie
miał od kogo ściągać, nie uczył się mechaniki kwanto-
wej na studiach, lecz brał bezpośredni udział w jej two-
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rzeniu. (Podobne uwagi odnoszą się do klasycznej po-
zycji Principles of Quantum Mechanics Diraca – pierw-
szego wydania z 1932 r., choć jest ona trudniejsza od
książki Focka). Wszyscy autorzy współczesnych podręcz-
ników zdawali mechanikę kwantową na studiach, a więc
byli jej uczeni, a to rzutuje na sposób, w jaki ją prezen-
tują.

Tak samo jest z innymi dziedzinami: jest dużo ksią-
żek z analizy, algebry itp., ale dla studentów najlepsze
do nauki pozostają stare podręczniki sprzed kilkudziesię-
ciu lat. Ich autorzy nie mieli się na kim wzorować i skąd
przepisywać, obecnie zaś mamy do czynienia z „inflacją
podręcznikową”. W tej powodzi książek zdarzają się po-
zycje, które nie powinny być w ogóle wydrukowane. Przy-
kładem może być przetłumaczona na język polski książka
Hansa Jürgena Warneckego Rewolucja kultury przedsię-
biorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne [7], której wiele frag-
mentów to według mnie po prostu bzdury i bełkot. Autor
skorzystał z tego, że słowo „fraktal” jest modne, i stwo-
rzył pseudoteorię, z którą zdaje się nikt nie walczył, choć
powinien ją spotkać taki los jak np. twórczość Łysenki.
Podobne uwagi można odnieść też np. do artykułu „Frak-
tale w literaturze” [8]. Ale to już jest temat na oddzielną
recenzję.
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