Veľký tresk hneď za rohom

V okamihu, keď čítate tieto slová, sa niekde zrodil celý nový kozmos, iný zanikol, a ďalší dospel

Michio Kaku: Paralelné svety. Argo, Dokořán, Praha, preložil Jiří Podolský.

Americkí vedci sa vraj odlišujú od európskych jednou zaujímavou črtou. Myslia si, že každý problém musí mať riešenie. Dokonca aj otázka vzniku, fungovania a zániku vesmíru.

V ľudskom odeve
Americký fyzik Michio Kaku je o principiálnej pochopiteľnosti vesmíru presvedčený natoľko, že o tom napísal hrubú knihu. Číta sa jedným dychom, lebo Kaku šťastne spája americkú pragmatickú náturu s ázijskou pracovitosťou a fantáziou, a tiež so zriedkavým talentom podávať zložité veci jasne a jednoducho, nie však zjednodušujúco. Azda aj vďaka tomu predkladá širokému publiku kozmológiu v nečakane príjemnom háve: Minimálne histórie, nijaké grafy, iba zopár jednoduchých kresieb a schém. Výlety do sci-fi (Wells, Adams) knihu nielen osviežujú, ale aj dokazujú, že vedci nemusia hľadať inšpiráciu iba na konferenciách. Funguje to však aj opačným smerom a Kakuova kniha sa priam hemží námetmi pre Douglasa Adamsa, ktorý už možno v inom vesmíre hľadá nejaký notebook.
Autor v knihe vysvetľuje, ako je to s jeho obľúbenou strunovou teóriou alias M-teóriou od slova mother, matka, alebo aj magic, magická. Farbisto líči neuveriteľné, ale v podstate reálne možnosti, ktoré skrývajú čierne a červíčie diery, alebo aký problém máme so skrytou (tmavou) hmotou a energiou, ktorá tvorí neuveriteľných 90 percent kozmu. Na tých odvážlivcov, čo ju vyzlečú z neviditeľného závoja, čaká spŕška Nobelových cien.
Tmavá hmota v kuchyni
V podaní M. Kakua nie je kozmológia ani chladná, ani neosobná, netreba sa kvôli nej nafúknuť ako balónik a odletieť do nadpozemských výšin. Pri čítaní Paralelných svetov máte naopak vytrvalý pocit, že Kakuove svety sú kdesi tu, hneď za rohom. A prečo by aj nie, veď všetci máme obývačku aj kuchyňu plnú tmavej hmoty, ktorú nevidíme, a sami sme od hlavy až po končeky prstov naplnení atómami, pochádzajúcimi z veľkého tresku. A keby bol iba milimeter od nás ďalší kozmos alebo piaty rozmer, nevnímali by sme ich. Jeden je pre naše zmysly príliš malý, a druhý ani vnímať nepotrebujeme. Evolúcia naše mozgy naučila, že levy ani tigre z piateho rozmeru doteraz nikdy nezaútočili.
Na začiatku bola struna
Zato však na naše zmysly útočí Michio Kaku. Bez rozpakov predostiera kozmológiu (a strunovú teóriu ako jej perspektívne, no neposlušné dieťa) nie ako akademickú záležitosť, ale ako praktickú vedu, bez ktorej by bola civilizácia slepá a hluchá. Nie až tá nasledujúca, vyspelá, nech už prvého, druhého alebo tretieho typu, ale už tá súčasná, ktorú Kaku optimisticky oznámkoval koeficientom vyspelosti 0,7.

„Keď budeme stáť pred zánikom Zeme, ktorú za miliardy rokov Slnko spáli na oškvarok, dokážeme ju buď odkloniť z dosahu jeho lúčov, alebo z nej včas uniknúť.

Príťažlivá vízia autora knihy o teórii všetkého, v ktorej hrá prím strunová teória, si zrejme získa naše sympatie bez ohľadu na to, s akými problémami doteraz bojuje. Výklad tejto „bitky o všetko“ je veľmi zrozumiteľný. Až natoľko, že recenzent v občas  nadobúdal neoprávnený, no príjemný pocti, že tomu všetkému rozumie. Čo zdá však byť naoaz isté: Ak by bola bájna strunová teória správna, opísala by celý fyzikálny svet v zhustenej podobe, a zmenila by aj vnímanie celého kozmu a nás samých.  Einstein pred sto rokmi zhrnul vzťah medzi hmotou a energiou do jedinej zázračnej rovnice, ktorá posunula dejiny dopredu. Podobne by M-teória mohla odkliať svet, rozdelený na dve nezmieriteľné časti – mikrosvet s jeho čudnými kvantovými zákonmi a makrosvet so slabučkou, ale všadeprítomnou gravitáciou.
Čaro strunovej teórie spočíva v tom, že krotí zdivočený zverinec pribúdajúcich častíc, pretože každá z nich by bola iba miniatúrnou strunou, na ktorú sa inak zabrnká. Celá chémia prvkov by sa potom zmenila na gigantickú hudobnú symfóniu. Či by v strunovom svete vládli Bach, Gott alebo Queen´s nie je isté. Možno by však do učebníc prenikol zákon, ktorý vyzerá ako stvorený samotným Murphym: Atóm potrebuje fyzika iba na to, aby sa o sebe dozvedel viac. Vlastne by to bolo elegantné zavŕšenie Dawkinsovho poznatku, že človek je v podstate nástrojom na šírenie sebeckých génov. Nuž a keďže pri vytváraní génov z DNA vládnu zákony kvantovej fyziky, na začiatku všetkého musel byť atóm. Alebo, ako tvrdí Kaku, struna. Amen?
Náhoda v úlohe tvorcu
K najzaujímavejším častiam knihy patrí opis vzniku strunovej teórie. Pohybujú sa tu velikáni fyziky Richard Feynman, Steven Weinberg či Sheldon Glashow, ktorý prirovnal M-teóriu k programu Reaganových Hviezdnych vojen: tiež zbytočne hltá ohromné peniaze, jej správnosť však nemožno nijako otestovať. Zastavme sa bližšie iba pri jej vzniku v roku 1968, pre nás žiaľ pamätného inou, menej konštruktívnou udalosťou. Ako vysvetľuje Kaku, vtedy dvaja mladí fyzici Gabriele Veneziano a Mahiko Suzuki v jadrovom laboratóriu v ženevskom CERN-e listovali nezávisle od seba matematickými príručkami. Narazili na matematickú funkciu, ktorú objavil už v 18. storočí Leonhard Euler. Fyzikov udivilo, že jeho abstraktný výraz opisuje zrážku dvoch mezónov pí pri veľmi vysokých energiách. Venezianov článok, napísaný s použitím Eulerovej beta-funkcie, vyvolal senzáciu. To viedlo Edwarda Wittena, ktorý je hnacím motorom prác na teórii strún, k vyhláseniu, že táto teória ešte nemala byť objavená. A iných vedcov k pochybnostiam, či sa dá niečo tak zložité až bláznivé jednoducho uhádnuť. Nuž, to nevedno. Odvolať sa môžeme iba na prípad z roku 1953, kedy Crick s Watsonom tiež viac-menej uhádli štruktúru dvojitej špirály DNA.
Vec prežitia
Kaku je presvedčený, že raz zistíme, ako kozmos funguje, a práve to nám pomôže prežiť. Keď budeme stáť pred zánikom Zeme, ktorú za miliardy rokov Slnko spáli na oškvarok, dokážeme ju buď odkloniť z dosahu jeho lúčov, alebo z nej včas uniknúť. Potom opustíme rozpadajúcu sa slnečnú sústavu, a v ďalšej fáze aj chladnúcu Galaxiu. Nakoniec nezostane než utiecť z celého vesmíru, ktorý ovládne večná ničota, akosi v rozporu so šťastným koncom rozprávky Nekonečný príbeh, kde odchádza Ničota porazená. Lenže kam utečieme? Aj na to má Kaku odpoveď: najlepšie do vesmíru, ktorý si stvoríme sami.
Koperník zbavil výnimočnosti našu Zem, Darwin zobral výnimočnosť ľuďom, Kaku nám berie posledné ilúzie o výnimočnosti nášho kozmu. Vyzerá to, že sme súčasťou multiverza, mnohých vesmírov vznikajúcich a pukajúcich ako bubliny v horúcej vode (túto víziu zachytáva obálka knihy). „Stále více fyziků soudí, že náš vesmír opravdu vznikl v divokém kataklyzmatu velkého třesku, ale že současně koexistuje s jinými vesmíry v oceánu věčnosti,“ píše americký fyzik. „Pokud se nemýlíme, velké třesky se někde odehrávají i v okamžiku, kdy čtete tuto knihu.“

Michal Ač

