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Abstract
The paper presents the methodology of effective theories as a strategy
used in the process of development of modern physics to reach a final theory. We present the definition and characteristic features of an
effective theory, as well as the answer to the question of whether and
what kind of scenario of reaching a final theory is realized by contemporary physics. We argue that the process of development of physics
in the direction of a final theory is potentially final, i.e. expressible
in the conceptual schema of effective theories and as such it is convergent to a final theory. In each effective theory there are physical
constants, however, whose status differs from logical constants. They
have a dimension (length, energy, etc.) and are used to compare physical quantities. The structure of relevant effective theory can be interpreted in the epistemological framework of approximated truth the-
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ory. In the case study of cosmological models the sequence of models
is convergent to potentially true model. The Standard Cosmological
Model is the theory of the structure and dynamics of the Universe.
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1. Wstęp
iewatpliwe
˛
sukcesy nauk przyrodniczych mierzone w kategoriach wyjaśniania posiadanych danych empirycznych i przewidywania nowych, mimo braku jednej teorii fundamentalnej, zasługuja˛ na refleksj˛e w ramach metodologii i filozofii nauki. Naszym
zainteresowaniem obejmiemy szczególna˛ kategori˛e metodologiczna,˛
która wyraźnie wyodr˛ebnia si˛e w praktyce badawczej nauk empirycznych, mianowicie tzw. teori˛e efektywna˛ (TE). Jest ona o tyle specyficzna, że świetnie nadaje si˛e do rekonstrukcji praktyk badawczych,
dziedziczac
˛ pewne cechy ogólnych teorii oraz modeli.
W niniejszej pracy twierdzimy, że ta tradycyjna nomenklatura
metodologiczna w kontekście problemu teoria–model cz˛esto jest niewystarczajaca.
˛ Zwróćmy uwag˛e choćby na Standardowy Model Cza˛
stek Elementarnych (SMCE) – przykład teorii efektywnej jako jednej
z teorii uznawanych za najbardziej fundamentalne (Kaplan, 2000).
Rok 1970, kiedy Model Standardowy ukonstytuował si˛e jako unifikacja teorii oddziaływań elektrosłabych i chromodynamiki kwantowej, można było uznać za zasadniczy sukces w poszukiwaniu teorii
fundamentalnej, która b˛edzie miała prawdopodobnie postać renormalizowalnej kwantowej teorii pola (Weinberg, 1987). Po pierwszym
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entuzjazmie, zwiazanym
˛
z sukcesami SMCE, nastapiła
˛
w ostatnich
latach zmiana spojrzenia – zaczyna on być traktowany jako tzw. efektywna teoria pola, a zatem pewne niskoenergetyczne ograniczenie
teorii bardziej podstawowej, która może nawet nie być teoria˛ pola
(Hartmann, 2001; por. Weinberg, 1997).
Zatem w zupełnie nowym świetle powraca pytanie o status
SMCE w kontekście problemu fundamentalności w fizyce. Zarówno
fizycy, jak i filozofowie nauki twierdza,˛ że możliwe sa˛ dwie odpowiedzi: a) istnieje teoria fundamentalna i sensownym jest jej poszukiwanie (Weinberg); b) teoria fundamentalna jako taka nie istnieje;
mamy natomiast do czynienia z pewna˛ zhierarchizowana˛ struktura˛
teorii/modeli, które możemy nazwać efektywnymi, tworzacych
˛
pewien ciag
˛ lub hierarchiczna˛ struktur˛e; stanowia˛ one dla siebie nawzajem pewne teoretyczne uwarunkowanie i zależa˛ od siebie w specyficzny sposób (Cao i Schweber, 1993).
Lee Smolin w swojej ksiażce
˛
Kłopoty z fizyka.˛ Powstanie i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej (2008) wyróżnił pi˛eć głównych problemów fizyki współczesnej: 1) problem konstrukcji teorii
kwantowej grawitacji; 2) problem z fundamentalnościa˛ mechaniki
kwantowej; 3) problem teoretycznej unifikacji oddziaływań i cza˛
stek (pytanie o możliwość zunifikowanej ontologii); 4) problem finetuning (wyjaśnienie wartości wolnych stałych w modelu standardowym czastek);
˛
5) wyjaśnienie natury ciemnej energii i ciemnej materii. John Barrow upatruje potencjalny cel nauki – teori˛e wszystkiego –
w kategoriach epistemologicznych: teoria ta b˛edzie dostarczała kompletnego zrozumienia w odniesieniu do kilku składników: praw natury, warunków poczatkowych,
˛
własności sił i czastek
˛
elementarnych, stałych fundamentalnych, symetrii, zasad podstawowych czy
kategorii myślowych, którymi si˛e posługujemy (Barrow, 2007, s. 4).
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Właściwie próby rozwiazania
˛
wi˛ekszości z tych problemów można
podjać
˛ posługujac
˛ si˛e kategoriami: teorii efektywnych, ostatecznych
i fundamentalnych.
Smolin w ksiażce
˛
Czas Odrodzony, od kryzysu w fizyce do przyszłości wszechświata (2015) formułuje kilka ciekawych uwag odnośnie teorii efektywnych wyrażanych w kontekście Modelu Standardowego Czastek.
˛
Twierdzi, że poj˛ecie teorii efektywnej wskazuje
na dojrzałość w podejściu do teorii czastek
˛
elementarnych. Wspomina, że kiedyś fizyce „marzyło si˛e” odkrycie wszystkich fundamentalnych praw. Dopiero później uświadomiono sobie, że ten cel jest
zbyt ambitny, ponieważ stosowalność Modelu Standardowego ogranicza si˛e tylko do pewnej domeny. Stad
˛ pojawiła si˛e pewna frustracja wynikajaca
˛ z niespełnienia ambitnych oczekiwań w stosunku do
fizyki fundamentalnej, której celem jest odkrywanie nowych praw
przyrody. Teoria efektywna ze wzgl˛edu na swój charakter tego nie
czyni. Wydaje si˛e to niemożliwe, by teoria efektywna jednocześnie
była zgodna ze wszystkimi dotad
˛ przeprowadzonymi eksperymentami i stanowiła co najwyżej przybliżenie prawdy (Smolin, 2015,
s. 165)1 .
W oparciu o t˛e baz˛e problemowa˛ oraz o wybrane wyniki badań z zakresu kosmologii współczesnej stawiamy sobie w pracy cele
przede wszystkim metodologiczne. Po pierwsze, rozróżnienie i zdefiniowanie dwóch poj˛eć: teorii efektywnej oraz teorii ostatecznej oraz
zaproponowanie relacji wiaż
˛ acych
˛
te poj˛ecia ze szczególnym wyróżnieniem możliwych strategii dochodzenia do teorii ostatecznej.
Chcemy przy tym odnosić si˛e w analizie metodologicznej do faktycznej praktyki i nomenklatury badawczej używanej w fizyce. Nie
1

W zasadzie teoria efektywna nie prowadzi bezpośrednio do okrywania praw przyrody, natomiast może pełnić rol˛e narz˛edzia heurystycznego w sensie pośrednim w procesie odkrycia prawa.
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tworzymy wi˛ec nowej metodologii, ale porzadkujemy
˛
zastane kategorie w taki sposób, że relacje mi˛edzy nimi staja˛ si˛e coraz bardziej
jasne. Drugim celem pracy jest metodologiczne uogólnienie poj˛ecia
„teoria efektywna”, usytuowanie go w kontekście debaty nad fundamentalnościa˛ w fizyce oraz pokazanie zasadniczego wkładu o znaczeniu epistemologicznym, który teorie efektywne wnosza˛ we współczesny dyskurs nad pewnościa˛ w nauce (Szydłowski i Tambor, 2008).
Zwróćmy uwag˛e, że zasygnalizowane problemy dotyczace
˛ fundamentalności w fizyce możemy wyrazić bardziej precyzyjnie w filozoficznym schemacie poj˛eciowym w nast˛epujacy
˛ sposób: 1) jeśli
istnieje tzw. teoria wszystkiego, to jaka˛ b˛edzie miała postać?; w jakim sensie inne teorie b˛eda˛ redukowalne (jeśli b˛eda)
˛ do teorii najbardziej fundamentalnej; jaki kontekst filozoficzny b˛edzie najbardziej
adekwatny do ich opisu: zdaniowy czy niezdaniowy schemat poj˛eciowy?; 2) jeśli natomiast brak teorii ostatecznej (jest epistemologicznie i metodologicznie definitywnie nieosiagalna),
˛
a jesteśmy niejako skazani (przynajmniej operacyjnie) na posługiwanie si˛e teoriami
efektywnymi, to pojawiaja˛ si˛e zasadniczo dwa problemy: fundamentalności wzgl˛ednej (Szynkiewicz pisze na przykład o pewnej klasie
teorii ostatecznych – czastkowych)
˛
lub lokalnej (hierarchiczna struktura teoretyczna postuluje wielopoziomowa˛ ontologi˛e) oraz kwestia
natury relacji mi˛edzy teoriami efektywnymi.
Niniejsza praca ma nast˛epujac
˛ a˛ struktur˛e: w pierwszej cz˛eści dokonujemy prezentacji podstawowych poj˛eć i kontekstu ich stosowania. W drugiej, zasadniczej cz˛eści, definiujemy i charakteryzujemy
poj˛ecie „teorii efektywnej” i jej statusu metodologicznego w kontekście tradycyjnego podziału na teorie i modele w nauce. W cz˛eści trzeciej wskazujemy na metodologiczne i filozoficzne znaczenie
teorii efektywnych, zwłaszcza przez ukazanie współczesnego oblicza debaty nad redukcjonizmem w filozofii nauki. Cz˛eść ostatnia ma
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charakter metateoretyczny, stanowi prób˛e pokazania, jak efektywne
modelowanie w nauce wpływa na modelowanie w ogólnie poj˛etej
metanauce.

2. Nomenklatura: teorie efektywne,
fundamentalne, ostateczne i relacje między
nimi
Teoria efektywna posiada przede wszystkim nast˛epujace
˛ cechy2 :
a) wyraźnie określony i ograniczony (najcz˛eściej w skali energetycznej) zakres stosowania; b) posługuje si˛e parametrami, których natury
sama teoria efektywna nie wyjaśnia, co nie przeszkadza w skutecznym posługiwaniu si˛e teoria;
˛ c) posługuje si˛e poj˛eciami, które maja˛
w jej ramach status użytecznych fikcji (ze wzgl˛edu na zastosowane
idealizacje); d) nie da si˛e do niej stosować predykatu prawdziwości,
ze wzgl˛edu na zastosowane idealizacje3 . Jean-Philippe Uzan potwierdza taka˛ intuicj˛e dotyczac
˛ a˛ teorii efektywnych; a zwłaszcza to, że
standardowy model kosmologiczny jest taka˛ właśnie teoria.˛ Model
ten z punktu widzenia teorii fizyki opiera si˛e na ogólnej teorii wzgl˛edności, elektromagnetyzmie i fizyce jadrowej.
˛
Dość dobrze da si˛e wyodr˛ebnić jego ograniczenia w skali energii. A zatem, stwierdza Uzan,
żeby dobrze rozumieć w przyj˛etej skali nasz obserwowalny Wszechświat, nie musimy konstruować kwantowej teorii grawitacji (Uzan,
2017, s. 109).
2

Prototypem teorii efektywnej na gruncie fizyki jest efektywna teoria pola (Kim,
1998; Wilson, 1971). W niniejszej pracy podejmujemy prób˛e adaptacji poj˛ecia „teoria
efektywna” w kontekście metodologii i filozofii nauki.
3 Cechy (c) i (d) sa˛ specyficzne dla analizy Uzana i nie sa˛ powszechnie przyjmowane
w literaturze.
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W rozumieniu Poppera teoria ostateczna to taka, która nie potrzebuje już wyjaśnienia żadnego ze swoich składników: „eksplikans
nie może być już dalej wyjaśniany ani nie potrzebuje dalszego wyjaśniania” (Popper, 2002, s. 159). Wiadomo, że zarówno Popper, a nawet Weinberg po okresie pewnej fascynacji idea˛ teorii wszystkiego,
jak i wielu innych filozofów i uczonych wypowiadali si˛e sceptycznie
w stosunku do możliwości skonstruowania takiej teorii. Jeśli zatem
próbujemy definiować teori˛e ostateczna˛ w kategoriach wyjaśniania,
to dość łatwo uchwycić różnic˛e mi˛edzy teoria˛ efektywna˛ i ostateczna.˛
Ta pierwsza, choć skuteczna w danym obszarze fizyki, posługuje si˛e
parametrami efektywnymi, których nie musi wyjaśniać, by spełniać
swoje zadanie w odniesieniu do klasy zjawisk. Można jednak próbować konstruować ciag
˛ teorii efektywnych w oparciu o funkcj˛e wyjaśniania: każda nast˛epna byłaby coraz bliższa teorii ostatecznej.
Szynkiewicz, odnoszac
˛ si˛e do Poppera, określa teori˛e ostateczna˛ jako: „[...] propozycj˛e stanowiac
˛ a˛ końcowy, pełny i niemodyfikowalny fragment wiedzy teoretycznej. Koncepcje tego typu,
z uwagi na ich zakres, dzielone sa˛ zazwyczaj na dwie zasadnicze
klasy: 1) teorie wszystkiego – najbardziej ambitne i odnoszace
˛ si˛e do
wszystkich klas zjawisk, 2) teorie ostateczne (czastkowe)
˛
– opisujace
˛
wybrane, ograniczone obszary przedmiotowe (np. zjawiska fizyczne,
biologiczne). [...] Teoria ostateczna byłaby wi˛ec w proponowanym
uj˛eciu koncepcja˛ posiadajac
˛ a˛ wewn˛etrznie niesprzeczna˛ i niemodyfikowalna˛ aksjomatyk˛e” (Szynkiewicz, 2011, s. 1274–1275). Autor
dookreśla definicj˛e poprzez podanie istotnych cech teorii ostatecznej: zupełność (teoria odnosi si˛e do wszystkich zjawisk w opisywanej przez siebie domenie), prostota logiczna (wypadkowa informacyjnej zawartości teorii i ilości postulatów wyjściowych), stabilność
i niezmienność strukturalna teorii.
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Szynkiewicz, powołujac
˛ si˛e na Smolina i Kaku, podaje taka˛
wst˛epna˛ charakterystyk˛e teorii ostatecznej: „[jest to] taka koncepcja, która unifikowałaby w ramach jednego opisu teoretycznego całość wiedzy na temat oddziaływań podstawowych i materialnej struktury rzeczywistości” (Szynkiewicz, 2009, s. 16). W ramach podgrupy
teorii ostatecznych, które przy pewnych założeniach można nazwać
także teoriami wszystkiego, wyróżnia teorie homogeniczne i heterogeniczne. Pierwsze, nazywane teoriami wszystkiego poziomu pierwszego, sa˛ to teorie o maksymalnym zasi˛egu ontologicznym, tzn. podaja˛ mechanizm – zasad˛e, która leży u podstaw wyjaśnienia całej rzeczywistości, a zatem nie tylko fizycznej, ale na przykład umysłowej,
psychicznej („świadome i planowe próby opisu całej rzeczywistości” (Szynkiewicz, 2009, s. 30)). Teorie heterogeniczne (tzw. teorie
wszystkiego drugiego poziomu) dopuszczaja˛ istnienie wielu różnych
poziomów rzeczywistości lub ich opisu (nauki szczegółowe, społeczne, humanistyczne), które sa˛ niewspółmierne terminologicznie,
natomiast teoria homogeniczna jest świadectwem (efektem) możliwości istnienia i rekonstrukcji redukcji mi˛edzy tymi poziomami.
Teoria fundamentalna niekoniecznie jest teoria˛ ostateczna,˛ co
wi˛ecej, może w pewnym sensie być także teoria˛ efektywna˛ (na przykład mieć możliwy do wyznaczenia zakres stosowania). Z jednej
strony istnieje bowiem wśród uczonych przekonanie, że wszystkie
teorie fizyczne sa˛ efektywne, tzn. posiadaja˛ wyróżnione przez nas powyżej własności. Z drugiej strony używa si˛e przecież sformułowania
„teorie fundamentalne” w odniesieniu do chromodynamiki kwantowej czy ogólnej teorii wzgl˛edności. Sokołowski używa w odniesieniu
do tych teorii predykatu: „teoria niemal fundamentalna” (Sokołowski, 2006, s. 122). W przypadku teorii oddziaływań grawitacyjnych
bardziej fundamentalna b˛edzie każda teoria, która unifikuje je z pozostałymi. W tym przypadku szukana teoria jest kwantowa, ponieważ
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natura zjawisk jest kwantowa. Zatem teoria oddziaływań grawitacyjnych jako klasyczna nie jest fundamentalna w tym sensie, że istnieje
w stosunku do niej jakaś teoria nadrz˛edna.
Dla nas przykładem teorii efektywnej jest standardowy model
czastek.
˛
Teorie efektywne posiadaja˛ kilka charakterystycznych własności: 1) działaja˛ w pewnym obszarze rzeczywistości (np. OTW nie
opisuje świata w fazie Plancka, gdzie powinna być zastapiona
˛
teoria˛
kwantowa);
˛ 2) dostarczaja˛ wyjaśniania zjawisk w ograniczonym zasi˛egu. Trudno powiedzieć, żeby mechanika kwantowa była dla nas
zrozumiała. Uczeni ciagle
˛ spieraja˛ si˛e o jej interpretacj˛e. Z drugiej
strony teoria ta działa (my nazwalibyśmy ja˛ w zwiazku
˛
z tym teoria˛ efektywna,˛ choć fundamentalna).
˛ Teorie efektywne sa˛ niewspółmierne poj˛eciowo, natomiast można podejmować próby konstruowania teorii, które wyjaśniaja˛ lub stanowia˛ ogniwo mi˛edzy kolejnymi
teoriami efektywnymi.
Obok zaprezentowania kategorii teorii efektywnych i ostatecznych, celem naszej pracy jest pewna spekulacja nad możliwymi
scenariuszami poszukiwania teorii ostatecznej i propozycja oparcia
tych strategii na poj˛eciu ciagu
˛ teorii efektywnych. W przyj˛etym
rozumieniu teorii ostatecznej, b˛edzie to proces osiagni˛
˛ ecia teorii
ostatecznej w sensie czastkowym.
˛
Cytowany Szynkiewicz w kontekście własnych analiz wskazuje za Barrowem na cztery scenariusze rozwoju nauki, traktowanej w aspekcie treściowym (Szynkiewicz, 2009, s. 118). W pierwszym (oznaczonym predykatami: natura
nieograniczona/zdolności poznawcze nieograniczone) nauka rozwija
si˛e w sposób nieograniczony. W tym scenariuszu nie ma mowy
o osiagni˛
˛ eciu wiedzy, która˛ nazwalibyśmy teoria/teoriami
˛
ostatecznymi. W drugim (natura nieograniczona/zdolności poznawcze ograniczone) mamy do czynienia z dwoma kierunkami rozwoju nauki:
a) z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi zwiazany
˛
może być
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(choć nie implikowany przez nie) także nieskończony rozwój nauki, a zatem nie ma teorii ostatecznej, b) teoria ostateczna jest nieosiagalna,
˛
ale z tego powodu, że ograniczone zdolności poznawcze
(także ze wzgl˛edów ekonomicznych lub technicznej niezdolności
przetworzenia ogromnej liczby danych) spowoduja,˛ że ostatecznie
skazani b˛edziemy na teorie efektywne. Trzeci scenariusz rozwoju
nauki (natura ograniczona/ zdolności poznawcze nieograniczone),
jest optymistyczny i przewiduje możliwość dopracowania si˛e teorii ostatecznej lub przynajmniej zbioru teorii fundamentalnych. Poglad
˛ ten wspieraja˛ sukcesy na polu konstruowania teorii kwantowych.
Czwarta wizja rozwoju nauki wychodzi z założenia o ograniczoności samej natury i ograniczoności zdolności poznawczych. Możliwe
scenariusze zależa˛ od tego, jak maja˛ si˛e do siebie zakresowo obie
granice. Jeśli zdolności poznawcze sa˛ bardziej ograniczone niż złożoność natury, to teoria ostateczna jest nieosiagalna.
˛
Natomiast jeśli
sa˛ równe lub wi˛eksze, to możemy mówić potencjalnie o końcu nauki
i możliwości zaproponowania teorii, która b˛edzie teoria˛ wszystkiego
nawet w sensie homogenicznym. Warto w tym kontekście zacytować
dwa niezwykle optymistyczne zdania Weinberga ze słynnej ksiażki
˛
Sen o teorii ostatecznej: „Osobiście uważam, że teoria ostateczna istnieje i że jesteśmy w stanie ja˛ odkryć. [...] Jednej rzeczy możemy być
jednak pewni: odkrycie teorii ostatecznej nie b˛edzie oznaczało kresu
nauki” (Weinberg, 1992, s. 186.190).

3. Teorie efektywne: charakterystyka i funkcja
Teza˛ podstawowa˛ naszej pracy jest pokazanie, że przy pomocy poj˛ecia „teoria efektywna” możemy łatwiej dokonywać rekonstrukcji przedmiotowych procedur badawczych współczesnej kosmologii

Czy fizyczne teorie efektywne są wiarygodną strategią...

89

oraz formułować wnioski metanaukowe i filozoficzne. Teoria efektywna to przede wszystkim teoria fizyczna zrelatywizowana do pewnej skali (np. przestrzennej, energetycznej) oraz pewnych oddziaływań. W ramach takiej teorii istnieje możliwość obliczania wielkości,
konstruowania obserwabli, wyznaczania parametrów etc. Zbudujmy
najpierw pewna˛ podstawowa˛ intuicj˛e, twierdzac,
˛ że konstrukcja teorii efektywnej polega na umiej˛etnym zatarciu informacji o pewnych
wewn˛etrznych stopniach swobody w świecie mikroskopowym (Morrison, 1998; Morrison, 2005). Uczonego/fizyka poznajemy po tym,
jak przybliża, powiedzielibyśmy: jak „zaciera” informacje o wewn˛etrznych stopniach swobody zb˛edne do opisu tego, co interesujace
˛ 4 . Na przykład w teorii superstrun uwzgl˛edniane sa˛ wewn˛etrzne
stopnie swobody i czastki
˛
posiadaja˛ struktur˛e strun.
Podstawowym atutem takiego podejścia jest możliwość efektywnego opisu danego (ograniczonego) obszaru świata fizycznego, bez
konieczności wyjaśnienia czy opisu całej reszty. Jeśli potraktujemy
kategori˛e „teoria efektywna” tylko intuicyjnie jako ogólna˛ ide˛e, która˛
posługuja˛ si˛e uczeni, można pokusić si˛e o stwierdzenie, że prawie
cała fizyka posługuje si˛e teoriami efektywnymi. Fizyk czastek
˛
elementarnych Howard Georgi twierdzi, że przy pomocy teorii efektywnej dokonuje si˛e „adekwatnego opisu fizyki istotnej w danym
obszarze świata przy użyciu danego zbioru parametrów” (Georgi,
1993). Teorie efektywne sa˛ jakby podporzadkowane,
˛
nakierowane
na specyficzny cel, któremu podporzadkowany
˛
jest opis. Na przykład w kosmologii: konstruujac
˛ model kosmologiczny, abstrahuje si˛e
4

Profesor Kacper Zalewski z UJ wywarł na jednym z autorów ogromne wrażenie,
uczac
˛ studentów, że prawdziwego fizyka możemy poznać po tym, jak przybliża. Choć
tworzenie teorii efektywnych nie polega ściśle na zabiegach przybliżania, można powiedzieć analogicznie w naszym kontekście, że prawdziwego fizyka poznajemy po
tym, jak konstruuje teorie efektywne.
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od poza-grawitacyjnych stopni swobody5 . Nasz cel to opis własności Wszechświata w najwi˛ekszej możliwej skali. W ten sposób „stan
wiedzy o Wszechświecie” wyrażony w liczbach staje si˛e podzbiorem Rn , gdzie n jest liczba˛ niezależnych parametrów modelu. Nasuwa si˛e tutaj analogia do konstrukcji poj˛ecia rozmaitości mapowanej przez podzbiory Rn . Uj˛ecie wiedzy w postaci parametrów jest
lokalna˛ jej parametryzacja;
˛ tak jak rozmaitość, jest ona parametryzon
wana przez podzbiory R . Teoria Glashowa-Weinberga-Salama (oddziaływań elektrosłabych) jest dzisiaj teoria˛ fundamentalna˛ w obszarze swego działania. Jeśli kwarki, leptony stana˛ si˛e w teorii niepunktowe (b˛eda˛ posiadać swoja˛ struktur˛e), to nastapi
˛ przejście do nowej
teorii, która˛ b˛edziemy traktować jako fundamentalna˛ w obszarze jej
działania (celu).
Smolin zauważa, że okrywaniu wszystkich fundamentalnych teorii w fizyce towarzyszyło przekonanie, że sa˛ to teorie fundamentalne,
które dokładnie opisuja˛ rzeczywistość (Smolin, 2015, s. 163–167).
Dopiero później zdano sobie spraw˛e z tego, że teorie te posiadaja˛ status teorii efektywnych, w których pomini˛eto pewne stopnie swobody
na rzecz efektywności opisu (Wilson, 2010). OTW uznawana jest za
teori˛e fundamentalna.˛ Obecnie zwraca si˛e uwag˛e, że ponieważ teoria
ta nie opisuje zjawisk kwantowych, jest także teoria˛ efektywna.˛ Eksperymenty fizyczne, np. w dziedzinie fizyki czastek
˛
elementarnych,
si˛egaja˛ zawsze tylko do pewnych skal. W konsekwencji SMCE daje
poprawne wyniki, ale należy je uznać jedynie za przybliżone. Zawsze pozostanie poza naszymi możliwościami pewien obszar energii, w którym nasz model nie pozwala na poprawne predykcje, co,
jak wiemy, jest głównym celem teorii efektywnej. Obawiamy si˛e, że
w wyższych skalach energii albo mniejszych skalach długości nasz
5 Michał Heller nazywa to zasada˛ wyłaczności
˛
oddziaływań grawitacyjnych (Heller,
1969, s. 60).
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opis efektywny b˛edzie wymagał korekty, tak aby t˛e nowa˛ rzeczywistość opisać. Dlatego Smolin konstatuje: „Z powodu tych obaw mówimy, że Model Standardowy jest teoria˛ efektywna,˛ taka,˛ która dobrze opisuje eksperymenty, ale niezawodna˛ tylko w ograniczonym
zakresie” (Smolin, 2015, s. 164).
Bardziej pogł˛ebiona analiza przedmiotowa pozwala na wyodr˛ebnienie głównych cech teorii efektywnych. Sa˛ to przede wszystkim
teorie/modele, których działanie ogranicza si˛e do pewnego obszaru
fizyki. W tym swoistym reżimie, którego granice daja˛ si˛e sensownie określić w skali energii lub odległości, teoria efektywna działa,
natomiast załamuje si˛e poza nim. Warto podkreślić, że możliwość
wyodr˛ebnienia tych poziomów lub obszarów aplikacji teorii uważa
si˛e za warunek sine qua non uznania teorii za efektywna˛ w podanym sensie (mówi si˛e czasem o punkcie obci˛ecia teorii). Szczególna˛
cecha˛ teorii efektywnych jest to, że specjalnego znaczenia nabiera
w nich interpretacja parametrów, którymi dana teoria si˛e posługuje.
Zwłaszcza chodzi o interpretacj˛e tzw. input parameters, tzw. parametrów, które traktowane sa˛ jako pewien wkład informacyjny, którym operujemy, konstruujac
˛ na bazie teorii modele w sposób zadany
bez istotowych wyjaśnień. Wartości tych parametrów (np. wartość ładunku elementarnego, spin jadra,
˛
masa elektronu, własności magnetyczne) uzyskuje si˛e droga˛ empiryczna˛ (wyznaczenie eksperymentalne) albo zadaje je teoria bardziej fundamentalna. Szczególnie interesujace
˛ metodologicznie jest to, że brak zrozumienia, dlaczego
sa˛ one takie, a nie inne, nie wpływa na skuteczność posługiwania
si˛e teoria.˛ Dana teoria efektywna jest równocześnie cz˛eścia˛ wi˛ekszej
całości, a zatem ona także może dostarczać fizycznego zrozumienia
istoty parametrów, które niejako zadaje teorii bardziej efektywnej.
Właśnie ta zależność na poziomie dostarczania istotnej informacji w postaci wartości i wyjaśniania parametrów jest podstawa˛ twier-
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dzenia o relacjach mi˛edzy teoriami efektywnymi. Teorie przekazuja˛
sobie niejako dane wejściowe. Tak zbudowana hierarchiczna struktura teorii efektywnych może okazać si˛e zarówno dla badaczy, jak
i filozofów nauki interesujacym
˛
materiałem do studium dochodzenia do teorii fundamentalnej – to jest jeden z podstawowych atutów
analizy znaczenia teorii efektywnych w metodologii. Tak, a nie inaczej, interpretujac
˛ obecność parametrów, którymi posługuje si˛e teoria efektywna, można w zupełnie nowy sposób definiować lokalność
wyjaśniania zjawisk fizycznych oferowana˛ przez teorie efektywne.
Teorie efektywne łacz
˛ a˛ w sobie wiele cech teorii i modeli6 . Dostarczaja,˛ podobnie jak modele, fenomenologicznego wgladu
˛ w badane zjawisko, opisujac
˛ je w kategoriach parametrów w przyj˛etej
skali energii i liczby stopni swobody (Drăgănescu, Roy i Kafatos,
2004). Obejmuja˛ wi˛ekszy niż modele obszar możliwych zastosowań.
Sa˛ lepsze w dokonywaniu predykcji nowych faktów. Za ich pomoca˛
łatwiejsze jest formułowanie predykcji testowalnych obserwacyjnie.
Szczególnie istotna˛ własnościa˛ teorii efektywnych z punktu widzenia metodologii i filozofii nauki jest tworzenie struktury, która umożliwia wglad
˛ w to, w jaki sposób dokonuje si˛e proces poznawczy
w kierunku odkrycia teorii fundamentalnej (Castellani, 2002). Sa˛
efektywne w tym znaczeniu, że łatwo wyodr˛ebnić granice, w których operuja,˛ oraz nastawione sa˛ na możliwość efektywnego wykonania rachunku w celu wyprowadzenia obserwabli. Na przykład
Standardowy Model Kosmologiczny (SMK), który jest efektywna˛
teoria˛ Wszechświata, pozwolił odkryć obecna˛ przyspieszona˛ ekspansj˛e Wszechświata (Perlmutter i in., 1998; Riess i in., 1998; por. Teg6

Wyrażenie „teoria efektywna” jest stosowane zarówno w odniesieniu do modeli,
jak i teorii naukowych. Czyli model (na przykład SMK) jest teoria˛ efektywna,˛ ale
także OTW jest teoria˛ efektywna.˛ Zdajemy sobie spraw˛e z trudności semantycznej,
natomiast w literaturze przedmiotu nie mówi si˛e osobno o modelach efektywnych
i teoriach efektywnych.
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mark i in., 2004). SMK nie jest raz na zawsze ustalony. Możemy go
w przyszłości poszerzać i prolongować na epok˛e Plancka. Wówczas
uzyskamy nowy kwantowy model standardowy. W standardowym
modelu kosmologicznym ciemnej zimnej materii, cofajac
˛ si˛e w czasie w kosmicznej ewolucji, natrafiamy na moment, w którym nieskończone staja˛ si˛e g˛estość energii oraz krzywizna. Ten stan nazywa
si˛e osobliwym i jest generyczna˛ własnościa˛ modelu. Zauważmy jednak, że, gdy zbliżamy si˛e do tego stanu odpowiadajacemu
˛
zerowej
obj˛etości, wówczas, przy rozmiarach planckowskich, powinniśmy
nasz klasyczny opis „obciać”
˛ i uwzgl˛ednić kwantowa˛ natur˛e ewolucji Wszechświata. Istnieja˛ pewne kwantowe modele Wszechświata,
np. implikowane przez p˛etlowa˛ teori˛e grawitacji, które pokazuja,˛
że osobliwość poczatkowa
˛
jest zast˛epowana faza˛ bounce (odbicia).
Wszechświat w tej fazie kurczy si˛e do skończonych rozmiarów i, po
osiagni˛
˛ eciu minimalnego rozmiaru, odbija si˛e, dalej ewoluujac.
˛ Innymi słowy, w takim scenariuszu Wszechświat może być wieczny,
wykazywać oscylacje, a osobliwość poczatkowa
˛
jest zast˛epowalna
faza˛ odbicia.
Użytecznym schematem poj˛eciowym w analizie relacji mi˛edzy
teoriami efektywnymi sa˛ poj˛ecia redukcji i emergencji. Teoria emergencji, która wyrosła ona na gruncie rekonstrukcji nieredukowalnych
relacji mi˛edzy poziomami rzeczywistości, naszym zdaniem jest możliwa jako narz˛edzie opisu metodologicznego (Kim, 1999). Stwierdzono na temat teorii efektywnych, że posługuja˛ si˛e parametrami,
których wartości dana teoria efektywna nie jest w stanie wyjaśnić.
Można zasadnie postawić pytanie o jakość własności tych parametrów. Naszym zdaniem, biorac
˛ pod uwag˛e poziom danej teorii efektywnej, sa˛ to parametry emergentne w sensach: 1) epistemicznym
(parametr emergentny pojawiajacy
˛ si˛e w strukturze teorii efektywnej
nie może zostać wyjaśniony w kontekście i na podstawie teorii, która
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dotyczy składników tej struktury7 ) i 2) aktualizacyjnym (emergencja
jest realizacja˛ szczególnych własności istniejacych
˛
w cz˛eściach całości, ale własność emergentna jest nieprzewidywalna na podstawie
wiedzy o własnościach składników całości).
W rekonstrukcji relacji mi˛edzy teoriami efektywnymi, jeśli teorie te maja˛ struktur˛e hierarchiczna,˛ to w przyj˛etym przez nas kontekście zmierzania do teorii ostatecznej b˛eda˛ miały zastosowanie zarówno poj˛ecie emergencji, jak i redukcji (Butterfield, 2014; Castellani, 2002; Bain, 2013). Powiazane
˛
ze soba˛ relacja˛ emergencji b˛eda˛
teorie efektywne, które ze wzgl˛edu na różne konotacje znaczeniowe
jednakowo brzmiacych
˛
terminów sa˛ niewspółmierne. Tak b˛edzie
w przypadku relacji mi˛edzy teoriami grawitacji Newtona i Einsteina.
Na poziomie wyjaśniania własności parametrów efektywnych, które
wyst˛epuja˛ jako takie w teorii efektywnej, przez teori˛e ostateczna˛
(czastkow
˛
a)
˛ powinna wystapić
˛ redukcja przynajmniej na poziomie
epistemologicznym (wiedza o własnościach obiektów na poziomie
teorii efektywnej może być wywiedziona z teorii bardziej fundamentalnej) lub metodologicznym (prawa fenomenologiczne na poziomie
teorii efektywnej moga˛ być wyjaśnione z poziomu teorii bardziej fundamentalnej).
Zobaczmy, jak wyglada
˛ taka rekonstrukcja w klasycznym rozróżnieniu na podejście bottom-up i top-down. Metodologiczna rekonstrukcja pierwszej z nich (bottom-up) zakłada dwa scenariusze.
Punktem wyjścia jest brak teorii efektywnej działajacej
˛ w danym reżimie energii. Przykładem teorii tak konstruowanej (from scratch)
jest Fermiego teoria oddziaływań słabych. Istnieje już jakaś efektywna teoria pola, która reprezentuje fizyk˛e w ramach danej skali,
i która˛ charakteryzuje pewien parametr obci˛ecia (to może być na
7

Parametry kosmologiczne nie być wyjaśnione, ale moga˛ być przewidziane ich wartości (przypadek parametru g˛estości dla stałej kosmologicznej).
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przykład model standardowy lub kwantowa elektrodynamika). By
otrzymać teori˛e dla wyższych energii trzeba uwzgl˛ednić dwa scenariusze: Nie ma czastek
˛
mi˛edzy poziomami energii L1 i L2 – w tym
przypadku trzeba modyfikować parametry (masy, ładunki) zgodnie
z równaniami grupy renormalizacji. Może pojawić si˛e także potrzeba uwzgl˛ednienia nowych oddziaływań. Przykładami sa˛ teorie
efektywne i modele bazujace
˛ na OTW. Może być również tak, że
istnieja˛ nowe czastki
˛
mi˛edzy poziomami L1 i L2. Ten przypadek
jest bardziej skomplikowany. Najpierw masy i ładunki musza˛ być
zaadaptowane do nowej skali energii (rozwiazanie
˛
równań grupy
renormalizacji). Później nast˛epuje identyfikacja jakościowa czastek
˛
(fermiony czy bozony, jakie maja˛ masy i ładunki, jak oddziałuja˛
z innymi czastkami).
˛
Dokonuje si˛e tego przez wprowadzanie nowych członów do langranżjanu, według narz˛edzi, którymi dysponuje
kwantowa teoria pola. Procedura ma charakter teoretyczny i eksperymentalny. Przykład stanowia˛ supersymetryczne rozszerzenia modelu
standardowego (Cao i Schweber, 1993; por. Cao, 1999; Arnold, 1981;
Kane, 2006). W podejściu top-down stwierdza si˛e istnienie teorii bardziej fundamentalnej, która jest poprawna w danej skali L1. Celem
jest zatem skonstruowanie teorii efektywnej dla niższych energii. Typowy przykład to teoria H.H. Eulera i W. Heisenberga – teoria czysto
fotonowa uzyskana z kwantowej elektrodynamiki przez eliminowanie elektronowych stopni swobody.
Rozwój fizyki w drodze konstrukcji kolejnych teorii efektywnych oznacza z jednej strony zachowanie osiagni˛
˛ eć teorii poprzednich, a z drugiej strony poszerza nasza˛ wiedz˛e, zmienia koncepcyjne
podstawy naszej dotychczasowej wiedzy. Klasycznym przykładem
tego jest fizyka Newtonowska, która dobrze opisuje świat w swojej
domenie. Możemy ja˛ uważać za teori˛e efektywna˛ opisujac
˛ a˛ świat,
w którym pr˛edkości sa˛ dużo mniejsze od pr˛edkości światła. OTW,
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która zastapiła
˛
teori˛e Newtona, jest uważana za teori˛e fundamentalna,˛
i jako taka teoria powinna dać podstawowy opis praw przyrody. OTW
ma cechy teorii efektywnej, tj. załamuje si˛e dla ekstremalnie dużych
energii i powinna być zastapiona
˛
kwantowa˛ teoria˛ grawitacji. Reasumujac,
˛ koncepcja teorii efektywnych jest zgodna z procesem rozwoju
nauki traktowanym jako pewien proces ciagły,
˛
który wymyka si˛e tradycyjnemu w metodologii podziałowi na kumulatywizm i antykumulatywizm. Z jednej strony teorie efektywne moga˛ współistnieć ze
soba,˛ realizujac
˛ w zakresie swojej efektywności określone cele badawcze (wpisuja˛ si˛e zatem w pewien schemat kumulacyjny). Z drugiej strony struktura powiazanych
˛
ze soba˛ teorii efektywnych ma cechy antykumulatywne, ponieważ kolejne teorie zast˛epuja˛ poprzednie.
Tak jest w przypadku modeli kosmologicznych CDM i LCDM. Ten
ostatni uznawany jest za model standardowy.
Niezwykle ciekawe i filozoficznie inspirujace
˛ stanowisko w tym
kontekście dochodzenia dzi˛eki teoriom efektywnym do teorii fundamentalnej zaproponował Weinberg. Otóż posłużył si˛e on sformułowaniem: „obiektywny redukcjonizm”. Chodzi o stwierdzenie pewnej konwergencji kierunków (arrows) wyjaśniania naukowego. Fizyka czastek
˛
jest, w naszym pytaniu o fundamentalność w nauce,
bliżej źródła rozchodzenia si˛e tych kierunków na inne działy fizyki.
Dopowiedzmy, że sa˛ w tym kontekście co najmniej trzy rodzaje redukcjonizmu: redukcjonizm co do teorii – teori˛e da si˛e sprowadzić
do teorii bardziej fundamentalnej; teoria efektywna byłaby szczególnym przypadkiem teorii fundamentalnej; redukcjonizm tzw. konstytutywny (ontologiczny; teorie efektywne sa˛ świadectwem na możliwość redukcji do siebie poziomów rzeczywistości); jeszcze czymś
innym jest redukcjonizm eksplanacyjny (wiedza o składowych wystarczy do wyjaśnienia zachowania si˛e struktury złożonej).
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W dalszej cz˛eści pracy zostanie zaprezentowana procedura uzyskiwania teorii efektywnej na bazie teorii układów dynamicznych.
W teorii układów dynamicznych bardzo ważnym poj˛eciem jest poj˛ecie strukturalnej stabilności. Najogólniej rzecz biorac
˛ układ dynamiczny jest strukturalnie stabilny, jeśli jest „odporny” ze wzgl˛edu
na małe zaburzenia jego prawych stron. Poj˛ecia małych zaburzeń
posiada dokładny matematyczny sens (Tambor i Szydłowski, 2017).
Układ zaburzony, który spełnia własność strukturalnej stabilności,
jest w sensie topologicznym równoważny wyjściowemu. W przypadku układów dynamicznych na płaszczyźnie możemy scharakteryzować klas˛e układów strukturalnie stabilnych, a mianowicie sa˛
to układy, które 1) nie zawieraja˛ niehiperbolicznych punktów krytycznych, 2) nie zawieraja˛ nieskończonej liczby orbit zamkni˛etych,
nie zawieraja˛ separatrysy łacz
˛ acej
˛ siodło z siodłem. Na portrecie fazowym SMK w skończonych obszarach przestrzeni fazowej mamy
siodło, które jest strukturalnie stabilne, oraz na domkni˛eciu w nieskończoności stabilny i niestabilny w˛ezeł. Czyli układ jest strukturalnie stabilny. Treścia˛ twierdzenia Peixoto jest, że strukturalnie stabilne układy na przestrzeni zwartej tworza˛ otwarte i g˛este podzbiory
w przestrzeni wszystkich układów dynamicznych na płaszczyźnie.

4. Teorie efektywne i ostateczne: wzajemne relacje
Efektywność teorii oznacza w sensie potocznym, że w ramach danej teorii posiadamy możliwość uzyskania z pewnego zbioru zasad
wyników opartych na obliczeniach, które daja˛ si˛e przy pomocy teorii wykonać. Koncepcja teorii efektywnych wyrasta z pragmatyzmu
pozyskiwania wyników, co stanowi jej cel nadrz˛edny. Zgodzimy si˛e
z faktem, że w rzeczywistości dla opisu zjawiska wi˛ekszość towarzy-
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szacych
˛
mu wydarzeń b˛edzie bez znaczenia, a zatem można je pominać.
˛ W tym sensie koncepcja teorii efektywnych jest modyfikacja˛ pesymistycznej maksymy „everything affects anything” (Wells, 2012,
s. 1). Konstrukcja każdej dobrej teorii efektywnej rozpoczyna si˛e od
starannej analizy tego, co jest ważne, a co można pominać
˛ bez szkody
dla dokładności naszego opisu. Funkcja użyteczności opisu zjawiska
jest zatem nadrz˛ednym celem w konstrukcji teorii. Od teorii wymagamy, by opis był ekonomiczny, to znaczy, by możliwe były wartościowe przewidywania przy minimalnej liczbie parametrów wejściowych. T˛e własność Jan Such nazwałby prostota˛ logiczna,˛ a nawet
pi˛eknem (por. Such, 1975, s. 45; zob. także Such, 2014, s. 45). Zauważmy, że teoria Newtona doskonale opisuje zjawisko grawitacji
i stad
˛ jest teoria˛ poprawna˛ z punktu widzenia efektywności, chociaż
nie opisuje zjawiska czarnej dziury, co jest możliwe za pomoca˛ Ogólnej Teorii Wzgl˛edności8 . Praktycznie oznacza to, że teoria jest jeszcze niedokończona, niekompletna, a my musimy poczynić wiele starań, by si˛e skonfrontować z jej słabościami, na przykład poszerzać
obszar jej stosowalności w drodze do konstrukcji nowej teorii.
Jak określić, że dana teoria efektywna jest lepsza od innej? Otóż
nadrz˛edne b˛edzie kryterium użyteczności. W konstrukcji teorii świadomie ignoruje si˛e pewne czynniki, skupiajac
˛ si˛e na tym, by można
było w jej ramach „liczyć”. Ponieważ w fizyce dysponujemy eksperymentem, w kosmologii dodatkowo obserwacjami astronomicznymi oraz znamy dobrze obszar stosowalności teorii, potrafimy ocenić niepewność spowodowana˛ pomini˛eciem wspomnianych czynników. W przypadku teorii efektywnych (w fizyce efektywne teorie
8

Teoria Newtona jest poprawna w warunkach ziemskiej grawitacji. Gdy już przejdziemy do skal układu planetarnego, konieczne jest stosowanie poprawek OTW.
Oczywiście w skalach ziemskich możemy używać poprawek relatywistycznych (na
przykład w systemie ustalania położenia GPS). Nadmieńmy, że w systemie GPS używane sa˛ poprawki nie tylko STW, ale OTW.
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pola i czastek,
˛
teorie rozpraszania pionów) potrafimy odseparować
to, co ważne, relewantne, od tego, co nieistotne. Ważne jest to, że potrafimy w oparciu o wypracowane techniki obserwacyjne odróżniać
to, co jest „szumem”, od tego, co jest istota˛ zjawiska. Nieistotne zaburzenia potrafimy identyfikować i przez to kontrolować ich wpływ
na nasz opis, który w tym sensie jest efektywny.
W fizyce i kosmologii istnieja˛ dwie przeciwstawne tendencje.
Teoretycy buduja˛ modele teoretyczne, natomiast tzw. obserwatorzy
robia˛ coś zgoła odmiennego, a mianowicie zacieśniaja˛ klas˛e dopuszczalnych modeli znajdujac
˛ ograniczenia na teorie i ich parametry. Czyli jedni poszerzaja˛ spektrum możliwości, a drudzy je zaw˛eżaja.˛ Wyobraźmy sobie ansambl teoretycznych możliwości, tj. przestrzeń, której każdy punkt reprezentuje pewien model teoretyczny,
powiedzmy Wszechświata.
Załóżmy, że ta przestrzeń posiada porzadn
˛ a˛ struktur˛e (Szydłowski, 1982). Jeżeli przyjać
˛ założenie, że przestrzeń jest jednorodna
(niekoniecznie izotropowa), czyli posiada pewne symetrie, to wówczas równania Einsteina opisujace
˛ ewolucj˛e Wszechświata redukuja˛
si˛e do postaci układu równań różniczkowych zwyczajnych – układu
dynamicznego autonomicznego. Rozważmy przestrzeń, której każdy
punkt jest takim układem dynamicznym. Jest on dokładnie ideni
tyfikowany poprzez jego gładkie prawe strony f i (x) = dx
=
dt
 i r
i
i
n
f x , . . ., x ; f ∈C , b˛edace
˛ składowymi pola wektorowego okre
ślonego na przestrzeni stanów układu xi , . . ., xn – przestrzeni fazowej. Klasa jednorodnych modeli kosmologicznych jest podzbiorem
tej przestrzeni. W przestrzeni tej można wprowadzić metryk˛e przy
pomocy normy Sobolewa. ∥f ∥r = max {|f (x)| , |∂1 f | , . . ., |∂r f |},
x∈C
gdzie C jest domkni˛etym zbiorem w przestrzeni fazowej (Perko,
1996). Przestrzeń z tak zdefiniowana˛ metryka˛ ma struktur˛e przestrzeni Banacha (unormowanej zupełnej), gdzie ta konstrukcja zo-
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stała wykonana dla podklasy modeli jednorodnych i izotropowych
(Szydłowski i Kurek, 2007; por. Szydłowski, 2007). W przypadku
jednorodnych izotropowych modeli kosmologicznych rozważana
przestrzeń układów dynamicznych jest podzbiorem przestrzeni układów dynamicznych na płaszczyźnie. W tej przestrzeni możemy wyróżnić podzbiory typowe (generyczne) i nietypowe. W tym kontekście użyteczne jest poj˛ecie strukturalnej stabilności (Tambor i Szydłowski, 2017). Treścia˛ twierdzenia Peixoto jest to, że układy strukturalnie stabilne na zwartej przestrzeni tworza˛ w przestrzeni układów
dynamicznych na płaszczyźnie podzbiory typowe – w matematycznym sensie otwarte i g˛este podzbiory. Jest to matematyczne wysłowienie tego, że dany podzbiór tworzy „duży” podzbiór (a nie residualny) miary zero.
Zacieśnianie zbioru modeli możemy zrekonstruować przy pomocy ciagu
˛ odwzorowań zw˛eżajacych,
˛
których obrazy b˛eda˛ tworzyć
zst˛epujacy
˛ ciag
˛ zawierajacych
˛
si˛e w sobie zbiorów. Co wynika z tej
konstrukcji dla odpowiedzi na nasze pytanie? Otóż wiele, ponieważ
możemy si˛e posiłkować tzw. twierdzeniem Banacha o punkcie stałym, które powiada, że ten zst˛epujacy
˛ ciag
˛ jest zbieżny do punktu stałego odwzorowania zw˛eżajacego,
˛
f (X) = X . Czyli wiemy, że taka
granica istnieje. To oznacza, że X jest tym, co w pytaniu nazywamy
punktem konwergencji. Model można by traktować jako iluzj˛e, choć
użyteczna,˛ gdyby takiej granicy nie było. W naszej konstrukcji założyliśmy, że ansambl jest ustalony. Jednak tak nie musi być i wtedy
X b˛edzie użyteczna˛ iluzja˛ albo fikcja.˛ Oczywiście w ogólnym przypadku tego zrobić si˛e nie da, ale w pewnych przypadkach, jak zostało pokazane przez Marka Szydłowskiego, jest to możliwe dla modeli kosmologicznych, w których wyst˛epuja˛ tzw. parametry kosmologiczne. Wówczas modele kosmologiczne reprezentowane sa˛ przez
układy dynamiczne i można skonstruować przestrzeń tych modeli
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kosmologicznych z metryka˛ Sobolewa. Ta przestrzeń jest przestrzenia˛ zupełna˛ Banacha (Szydłowski, 2007). Zdajemy sobie spraw˛e, że
Szydłowskiego multiwers modeli kosmologicznych z ciemna˛ energia˛
jest w pewnym sensie toy model, ale istnieje możliwość takiej konstrukcji, w której przestrzeń posiada struktur˛e zupełnej przestrzeni
Banacha. Szydłowski pokazuje, że obszary wiarygodności dla parametrów modelu kosmologicznego moga˛ definiować ciag
˛ obrazów odwzorowań zw˛eżajacych.
˛
Dla jasności warto przytoczyć słowa autora:
„W swojej pracy doktorskiej sformułowałem powyższa˛ koncepcj˛e,
ale dopiero dzisiaj potrafi˛e zrozumieć jej ograniczenia. Rzecz polega
na tym, że kompletna obserwacyjna przestrzeń stanów nie jest nam
dana od Pana Boga. Jesteśmy zdani na posługiwanie si˛e prostymi, naiwnymi modelami z założona˛ przestrzenia˛ parametrów. Przestrzeń ta,
podobnie jak Wszechświat, b˛edzie podlegać zmianom, na przykład
jej wymiar może ulec redukcji”.
Wyjściem z tej sytuacji jest odniesienie do obecnej epoki, dla
której parametry kosmologiczne oznaczamy indeksem „0”. Na przykład H0 oznacza obecna˛ wartość parametru Hubble’a, który oczywiście jest zmienny w czasie ewolucji. Wydaje si˛e, że wtedy można
zdefiniować zbiór istotnych parametrów kosmologicznych w nast˛epujacy
˛ sposób9 . Załóżmy, że posiadamy model k-parametrowy oraz
inny konkurencyjny k+1-parametrowy. Załóżmy, że dysponujemy
pewnym kryterium pozwalajacym
˛
porównać modele z punktu widzenia jakości ich dopasowania do danych obserwacyjnych. Dodanie nowego parametru poprawia lub przynajmniej nie zmienia dopasowania. Najlepiej dopasowany model miałby nieskończona˛ ilość
9 W standardowym modelu kosmologicznym wyst˛
epuja˛ parametry, które sa˛ traktowane jako istotne. Pozostałe sa˛ z nich wyprowadzalne. Na ich zestaw składaja˛ si˛e
parametry g˛estości określajace
˛ udział składników materii-energii we Wszechświecie,
a także parametry charakteryzujace
˛ widmo zaburzeń promieniowania reliktowego.
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parametrów, chociaż wi˛ekszość z nich nie wnosi nic istotnego do
opisu Wszechświata. Dlatego, kierujac
˛ si˛e kryterium prostoty logicznej, wybieramy model z k istotnymi parametrami. Istnieja˛ pewne kryteria informacyjne pozwalajace
˛ określić, na ile dodany parametr poprawił dopasowanie, tak by można było o nim mówić, że jest ważnym parametrem modelu (Szydłowski i Kurek, 2007).
Wada˛ konstrukcji Szydłowskiego jest to, że rozważa si˛e multiwers na przykład wszystkich układów dynamicznych na płaszczyźnie, w R3 itd. Wymiary tego układu zależa˛ od przestrzeni stanów tego
układu użytych do parametryzacji jego ewolucji. Prezentowana przez
niego konstrukcja ogranicza si˛e do przypadków, gdy ta przestrzeń stanów jest dwuwymiarowa. Innymi słowy, nie można zdefiniować kategorii wieloświata jako przestrzeni wszystkich układów dynamicznych dowolnie wymiarowych. Musimy si˛e z każdym zaw˛ezić do wymiaru. Najprostsze modele kosmologiczne typu Friedmana sa˛ reprezentowane jako dwuwymiarowe układy dynamiczne typu Newtonowskiego (Szydłowski i Kurek, 2007; por. Szydłowski, 1983). W tym
kontekście tzw. układy strukturalnie stabilne tworza˛ układy i g˛este
podzbiory zgodne z tw. Peixoto. Dynamika SMK jest opisana przez
układ dynamiczny, w którym parametrami sa˛ parametry g˛estości –
wielkości wyznaczane z obserwacji. Ewolucja Wszechświata opisanego przez model jest opisana przez trajektorie w przestrzeni fazowej
– w przestrzeni wszystkich możliwych stanów układu. Przestrzeń fazowa jest podzielona przez trajektorie modelu płaskiego na ewolucje
modeli zamkni˛etych i otwartych. Przestrzeń fazowa˛ czynimy zwarta˛
poprzez konstrukcj˛e sfery Poincarégo (Perko, 1996). Należy przy
tym odróżnić przestrzeń modelu kosmologicznego od przestrzeni fazowej, która geometryzuje wszystkie możliwe ścieżki ewolucyjne
rozwiazań
˛
dla wszystkich dopuszczalnych warunków poczatkowych.
˛
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Warto zwrócić uwag˛e także na to, że w strukturze każdej teorii
fizycznej istnieja˛ stałe fizyczne. Maja˛ one wymiary, takie jak pr˛edkość światła c, stała grawitacji G etc., badź
˛ przy ich pomocy możemy
skonstruować pewne stałe bezwymiarowe, jak np. stała struktury subtelnej. Zauważamy fakt ich obecności w efektywnych teoriach fizycznych. Przykładowo w Modelu Standardowym mamy ich aż 19 (Duff,
2014). Stałe takie jak stała Plancka (h), pr˛edkość światła (c), stała grawitacji (G), ładunek elementarny (e) sa˛ konstrukcjami, którymi si˛e
posługujemy, aby mierzyć pewne wielkości fizyczne. Rodzi si˛e pytanie, czy maja˛ one jakiś fundamentalny sens? Wielu fizyków uważa,
że należa˛ one do podstawowych własności każdej efektywnej teorii fizycznej, a ich wartości moga˛ być wyznaczane przez teori˛e bardziej fundamentalna.˛ Istnieje wśród uczonych przekonanie, że teoria
ostateczna, do której zmierzamy, nie powinna zawierać stałych wymiarowych, czyli powinna być wolna˛ od tego, że to my jako istoty
ludzkie poznajemy rzeczywistość fizyczna.˛ Tym niemniej powinna
zawierać stałe, ale bezwymiarowe. Jest to punkt wyjścia dla rozważań nad problemem zmienności stałych fizycznych wzgl˛edem czasu
kosmologicznego i stad
˛ zmienności praw fizyki (Volovik, 2002).

5. Stevena Weinberga Sen o teorii ostatecznej
a realia metodologiczne
Szynkiewicz w studium metodologicznym na temat teorii ostatecznych zwraca uwag˛e na różne sposoby rozumienia tego, czym jest
teoria ostateczna. Ma ona posiadać zasadniczo trzy własności, b˛edac:
˛ 1) prosta logicznie (tj. o dużej zawartości informacyjnej przy
minimalnej liczbie założeń wst˛epnych), 2) nieuchronna (chodzi o stopień subiektywnego przekonania uczonego o jej adekwatności) oraz
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3) logicznie jednoznaczna, to znaczy zasadniczo niemodyfikowalna
i o stabilnej strukturze (Szynkiewicz, 2009, s. 17). Ta ostatnia cecha cz˛esto nazywana jest zbiorczo własnościa˛ domkni˛ecia lub zamkni˛ecia teorii; tzn. wskazuje na „brak możliwości wprowadzenia
ulepszeń do już sformułowanych koncepcji bez radykalnej zmiany
ich struktury” (Szynkiewicz, 2009, s. 19). Podsumowujac
˛ Weinberga
charakterystyk˛e własności teorii ostatecznych, Szynkiewicz wymienia cztery cechy: zamkni˛etość (próby modyfikacji prowadza˛ do rozpadu struktury teorii), elementarność, pi˛ekno, kompletność (zupełność, teoria dostarcza wyjaśnienia pewnej klasy zjawisk, której dotyczy). Uważamy, że te cechy nie sa˛ wystarczajace
˛ (choć sa˛ konieczne)
do opisu teorii ostatecznej, bo równie dobrze stosuja˛ si˛e do teorii
efektywnych, które jednak nie sa˛ ostateczne. Naszym zdaniem własnościa˛ istotna˛ teorii ostatecznej jako takiej jest przede wszystkim
także to, że nie tylko wyjaśnia i charakteryzuje wszystkie obiekty
i zjawiska należace
˛ do danej klasy, ale niejako wyjaśnia sama siebie.
To znaczy, że posługuje si˛e parametrami bez wewn˛etrznego wyjaśnienia ich natury i wielkości.
Weinberg w znanej ksiażce
˛
Sen o teorii ostatecznej (1992), zawarł swój poglad
˛ na temat teorii ostatecznej, czyli teorii wszystkich oddziaływań fundamentalnych, ich symetrii i czastek
˛
elementarnych. Sam dokonał odkrycia teorii unifikujacej
˛ oddziaływania elektryczne i słabe, co jest wielkim sukcesem fizyki współczesnej. Postanowiliśmy zawrzeć poglady
˛ Weinberga w osobnym paragrafie, stanowia˛ one bowiem pewna˛ spójna˛ całość myślenia na temat teorii ostatecznej. Podzielamy ponadto jego poglad,
˛ formułowany na podstawie doświadczeń historycznych i własnych obserwacji poczynionych
w kontekście aktywnego uprawiania fizyki.
Weinberg uważa, że teoria ostateczna nie wymaga już wyjaśnienia i rozważa, w jaki sposób fizycy moga˛ do niej dojść. Naiwnościa˛
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jest sadzić,
˛
że obecnie mamy już odpowiedni zestaw poj˛eć, które mogły by nam posłużyć do sformułowania teorii ostatecznej (Weinberg,
1992, s. 139). Bardzo prawdopodobne jest natomiast nasze odejście
od mechanistycznej wizji świata lub dualizmu czastek
˛
i pól. Z jednej
strony wyst˛epuja˛ duże trudności w kwantowym opisie pola grawitacyjnego, z drugiej strony próby przezwyci˛eżenia tych trudności doprowadziły do sformułowania nowej teorii, w której pola kwantowe
sa˛ niskoenergetycznymi przejawami czastek
˛
elementarnych nazywanych strunami.
Weinberg nie podziela cz˛esto formułowanej wrogości w stosunku do teorii superstrun, która˛ uważa za obecnie jedyna˛ kandydatk˛e do miana teorii ostatecznej10 . Według niego, fizyka współczesna ma problem nie tyle z ontologia,˛ co z epistemologia,˛ w ramach
której poszukujemy odpowiedzi na pytanie o istot˛e i pochodzenie
naszej wiedzy. Jego zdaniem teorie fizyczne moga˛ zawierać pewne
poj˛ecia czy aspekty, które nie sa˛ potwierdzone przez obserwacje czy
eksperyment. Sa˛ poj˛eciami, którym – jak twierdzi – nie odpowiada
żadna realność. W tym kontekście pisze: „Jest to ważny problem, albowiem gdyby pozytywizm był słuszny, moglibyśmy zdobyć ważne
wskazówki co do elementów przyszłej teorii ostatecznej, rozważajac
˛ eksperymenty myślowe, w których zbadalibyśmy, jakie elementy
w zasadzie obserwować” (Weinberg, 1992, s. 141).
Weinberg uważa, że teoria ostateczna istnieje, a fizycy sa˛ w stanie ja˛ odkryć. W tym kontekście sadzi,
˛
że eksperymenty przy użyciu superakcelearatora moga˛ pomóc w odkryciu teorii ostatecznej
(Weinberg, 1992, s. 186). Jest to bardzo optymistyczny punkt widzenia, który nie do końca podzielamy, ponieważ nigdy nie b˛edzie możliwe badanie zachowania czastek
˛
o energiach Plancka, co ma zna10

Warto przytoczyć ten poglad
˛ uczonego, mimo że dyskusja nad statusem tej teorii
ma już swoja˛ histori˛e (por. Weinberg, 1992, s. 174).

106

Marek Szydłowski, Paweł Tambor

czenie w kontekście kosmologii kwantowej opisujacej
˛ Wszechświat
w tej najwyższej skali energii w otoczeniu jego poczatku.
˛
Weinberg
odpowiada na ten zarzut, stwierdzajac,
˛ że taka˛ teori˛e można znaleźć bez konieczności testowania fizyki w obszarach planckowskich
i pisze: „[. . . ] być może znajdziemy taka˛ teori˛e wśród rozważanej
obecnie teorii strun [. . . ]. Według mnie, w najlepszym wypadku
możemy liczyć na to, że teoria ostateczna nie b˛edzie logicznie konieczna, ale b˛edzie logicznie wyizolowana” (Weinberg, 1992, s. 187).
Odkryta przez nas teoria ostateczna b˛edzie, jego zdaniem, już tak
sztywna i jednoznaczna, że wszelkie próby dokonywania w niej małych zmian b˛eda˛ prowadzić do logicznych sprzeczności. Weinberg
zastanawia si˛e również, jakie skutki spowoduje samo odkrycie teorii ostatecznej. Czy to oznacza kres nauki? Według niego odkrycie
teorii ostatecznej nie b˛edzie końcem fizyki. Dopiero po jej odkryciu
stana˛ si˛e dla nas jasne skutki jej działania: „Być może prawa rzadz
˛ ace
˛
wszechświatem b˛eda˛ dla nas niespodzianka,˛ jaka˛ dla Talesa byłyby
zasady dynamiki Newtona” (Weinberg, 1992, s. 190).

6. Zakończenie
W pracy przedstawiliśmy charakterystyk˛e teorii efektywnych w nauce oraz przeprowadziliśmy analiz˛e ich znaczenia dla metodologii
i filozofii nauki z punktu widzenia dyskusji nad fundamentalnościa.˛
Przypomnijmy najważniejsze założenia ogólne i własności teorii
efektywnych, o których była mowa w niniejszym artykule. Na najbardziej fundamentalnym poziomie badania i opisu istnieja˛ gł˛ebokie
prawa i zasady nimi rzadz
˛ ace,
˛ do których zmierzamy. Do ogólnych
praw podstawowych zmierzamy poprzez ciag
˛ konstrukcji pośrednich.
Na każdym poziomie wyjaśniania wygodnie jest operować prawami
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pomocniczymi albo wtórnymi, charakterystycznymi dla danego poziomu; nasza droga wiedzie w gór˛e, ale na każdym poziomie możliwe jest wprowadzanie nowych praw, nowych struktur, nowego –
bardziej adekwatnego – j˛ezyka. Ten nowo skonstruowany j˛ezyk stwarza możliwość lepszego opisu zjawisk emergentnych. Teorie efektywne zawieraja˛ pewna˛ liczb˛e parametrów, które powinny być wyznaczone empirycznie albo wynikać z bardziej fundamentalnej teorii; obecność tych parametrów gwarantuje czasowa˛ spójność teorii.
Stosujac
˛ teorie efektywne świadomie rezygnujemy z atrybutów przypisywanych teorii fundamentalnej, takich jak m.in. renormalizowalność na rzecz wyjaśniania w liczbach, łatwiejszego wyprowadzania
praw, obserwabli dla planowania obserwacji i eksperymentów (Butterfield i Bouatta, 2015).
Gdy myślimy o poznaniu fizykalnym w kontekście dyskusji
nad teoriami efektywnymi, może pojawić si˛e przekonanie, że, jeśli
chcemy poznawać świat w takich kategoriach, rezygnujemy niejako
od samego poczatku
˛ z odkrywania podstawowych praw przyrody, b˛edacego
˛
droga˛ do uzyskania pewności. Nie zgadzamy si˛e z taka˛ teza˛
i uważamy, że ten punkt widzenia wynika ze złej percepcji nauki.
Nasze badania odnosza˛ si˛e raczej do prób sformułowania na gruncie
nauki aproksymacyjnej koncepcji prawdy.
Główne próby modyfikacji klasycznej teorii prawdy w duchu
aproksymacyjnym, to poza Popperem, propozycje N. Cartwright,
B. van Fraassena, I. Hackinga lub R. Giera. Małgorzata Czarnocka,
wskazujac
˛ na problemy z klasyczna˛ referencyjna˛ teoria˛ prawdy, analizuje próby „ratowania klasycznej idei prawdy”, co dokonuje si˛e na
drodze przekształcenia przedmiotu prawdy w obiekt tworzony w operacjach poznawczych (Czarnocka, 1996, s. 104). Spośród aproksymacyjnych teorii prawdy, które omawia Czarnocka, szczególnie bliska
naszym analizom jest teoria prawdy czastkowej
˛
i prawdy stopniowal-
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nej R.N. Gierego. „Abstrakcyjny model pełni funkcj˛e obiektu, któremu przypisywana jest prawda. Zbiór abstrakcyjnych modeli tworzy
wiedz˛e” (Czarnocka, 1996, s. 110). W naszym podejściu zaprezentowany przykład Szydłowskiego multiwersu modeli kosmologicznych
jest taka˛ właśnie konstrukcja.˛ Poza tym, naszym zdaniem, samo istnienie tendencji dażenia
˛
do prawdy jest ważniejsze niż udzielanie
odpowiedzi na pytanie, czy jest to ideał, czy użyteczna fikcja. Taka˛
odpowiedź sugeruje nam na przykład filozoficzne spojrzenie na fizyk˛e przez pryzmat teorii efektywnych. Zwróćmy uwag˛e, że w tym
momencie rozróżniamy efektywne modelowanie w nauce od efektywnego modelowania w filozofii nauki.
W pracy rozważaliśmy przykłady teorii efektywnych, które cz˛esto sa˛ teoriami nierenormalizowalnymi i stad,
˛ w pierwotnym sensie Weinberga, niefizycznymi. Od teorii ostatecznej oczekujemy,
żeby była teoria˛ renormalizowalna.˛ W wykładzie noblowskim Weinberg argumentuje, że kryterium renormalizowalności teorii wskazuje
nam drog˛e do teorii ostatecznej. To kryterium pozwala na wybranie
z wielu teorii fizycznych jednej prawdziwej. Weinberg jest umocowany w tradycji naukowego realizmu i dla niego teorie opisuja˛ realny świat. Teorie efektywne moga,˛ ale nie musza˛ być renormalizowalne11 . Proponujemy w zwiazku
˛
z tym scenariusz dojścia do teorii
ostatecznej w drodze konstrukcji teorii efektywnych, zbieżnych do
punktu stałego (w duchu aproksymacyjnej teorii prawdy).
Weinberg argumentuje, że OTW oraz standardowy model cza˛
stek sa˛ wiodacymi
˛
członami w efektywnej teorii pola (Weinberg,
2016). Filozoficznie bliska propozycji Weinberga dotyczacej
˛ postu11 Innymi słowy, teorie efektywne moga˛ być nierenormalizowalne. Jeśli teorie efektywne nie sa˛ teoriami renormalizowalnymi, należy wykazywać duża˛ ostrożność w ich
interpretacji. Cz˛esto jest tak, że teorie same obnażaja˛ swoje granice (Golbiak i Szydłowski, 2005; Butryn, 2011).
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lowanego przez niego realizmu poznawczego w wersji konwergencyjnej (nauka zbliża si˛e do prawdy asymptotycznie jako do granicy),
jest idealizacyjna wersja korespondencyjnej teorii prawdy. Podstawowym odniesieniem poznawczym w badaniu układów fizycznych
jest ich korespondencja z modelem/teoria˛ efektywna.˛ Jak pokazaliśmy w pracy, istnieja˛ pewne narz˛edzia teoretyczne pozwalajace
˛ na
całkiem ciekawa˛ i racjonalna˛ metodologicznie analiz˛e rodzaju aproksymacji, której dokonujemy daż
˛ ac
˛ do wiedzy pewnej. W tym kontekście teoria ostateczna może być interpretowana jako punkt skupienia
zbioru konwergentnych teorii efektywnych.
Jako przykład teorii, która wpisuje si˛e w ten schemat strategii,
można podać kosmologi˛e współczesna.˛ Standardowy model kosmologiczny traktujemy jako teori˛e Wszechświata w jego najwi˛ekszej
skali, badajac
˛ a˛ jego struktur˛e i ewolucj˛e. Nie jest to jednak model prawdziwy. Jest natomiast efektywnym opisem Wszechświata
opisujacym
˛
obserwacje. Model zawiera pewne poj˛ecia teoretyczne:
np. ciemnej energii i ciemnej materii, które sa˛ bytami postulowanymi. W j˛ezyku Cartwright powiedzielibyśmy – użytecznymi fikcjami. Uważamy, że sa˛ one poj˛eciami emergentnymi – modelujace
˛
je parametry staja˛ si˛e istotne z punktu widzenia danych empirycznych12 . Dzisiaj możemy je mierzyć, estymować, ale w przyszłości
ich natura zostanie wyjaśniona przez inna˛ teori˛e efektywna˛ z wyższego poziomu, dla której model LCDM b˛edzie teoria˛ fenomenologiczna.˛ Obecnie poszukujemy teorii kosmologicznej mikroskopowej,
która nada sens poj˛eciom ciemnej energii i ciemnej materii.
12

W SMK możemy wyznaczyć z obserwacji wartości parametru g˛estości dla ciemnej
materii i ciemnej energii. Jeśli te poj˛ecia maja˛ natur˛e substancjalna,˛ to rodzi si˛e pytanie, jakie czastki
˛
składaja˛ si˛e na ciemna˛ materi˛e czy ciemna˛ energi˛e. Do tej pory nie
ma odpowiedzi na to pytanie. Istnieje alternatywa: natura ciemnej energii i ciemnej
energii jest niesubstancjalna, to znaczy, jej efekty można wyjaśnić na gruncie zmodyfikowanej teorii grawitacji.
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J. Horgan w ksiażce
˛ Koniec nauki (1999) wiele miejsca poświ˛eca
rozważaniom na temat końca fizyki i kosmologii. Autor analizuje
poglady
˛ m.in. Lindeya, który słusznie zauważa, że obecnie fizycy
zajmujacy
˛ si˛e teoria˛ superstrun, majac
˛ a˛ ambicje pretendowania do
miana teorii ostatecznej, bardziej niż eksperymentalnym potwierdzeniem teorii zajmuja˛ si˛e jej estetycznymi walorami. To może jego
zdaniem sprawić, że ta teoria stanie si˛e gał˛ezia˛ estetyki (Horgan,
1999, s. 94). Weinberg twierdzi, że fizycy nie udowodnia˛ istnienia
teorii ostatecznej w takim samym znaczeniu, w jakim robia˛ to matematycy dowodzacy
˛ twierdzeń. Gdyby jednak fizycy potrafili wyjaśnić wszystkie dane obserwacyjne (masy czastek),
˛
natur˛e wszystkich
oddziaływań, to odpowiednia teoria posiadłaby cechy teorii niekwestionowalnej (Horgan, 1999, s. 99). Zdaniem Weinberga teoria ostateczna b˛edzie w pierwszej kolejności dost˛epna poznawczo dla ludzi
znajacych
˛
j˛ezyk matematyki, upłynie jednak wiele czasu, by jej sensowność została uchwycona przez innych. Horgan w pewnym momencie swoich analiz stawia intrygujace
˛ pytanie: „Czy kosmologia
może si˛e skończyć, tak jak mechanika klasyczna?” (Horgan, 1999,
s. 134). Naszym zdaniem może powstać teoria ostateczna w kształcie,
o którym pisał Weinberg, ale cały czas b˛edzie ona niedokończona.
Możemy sobie na przykład wyobrazić, że równania fizyki maja˛ charakter tensorowy i podnosimy je do kwadratu, a nast˛epnie sumujemy.
Teoria ostateczna jest sumowaniem kwadratów tych równań, które
przyrównujemy do zera. Suma kwadratów dwóch liczb jest równa
zero tylko wtedy, gdy każde z nich jest równe zero. Odr˛ebnym problemem jest to, że nawet jeśli b˛edziemy dysponować taka˛ teoria˛ finalna,˛ to czy możliwe b˛edzie obliczanie różnych wielkości w sposób
efektywny. Pojawia si˛e też problem złożoności obliczeniowej.
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ss. 437–485.
Cao, T.Y., 1999. Why are we philosophers interested in quantum field theory? Conceptual Foundations of Quantum Field Theory. Cambridge;
New York: Cambridge University Press, ss. 28–33.
Cao, T.Y. i Schweber, S.S., 1993. The conceptual foundations and the philosophical aspects of renormalization theory. Synthese, 97(1), ss. 33–108.
[Ostatni dost˛ep: 6 lipca 2020].
Castellani, E., 2002. Reductionism, emergence, and effective field theories.
Studies in History and Philosophy of Modern Physics [Online], 33(2),
ss. 251–267. Dost˛epne na: <https : / / www . academia . edu / 3712268 /
Reductionism _ Emergence _ and _ Effective _ Field _ Theories> [ostatni
dost˛ep: 6 lipca 2020].
Czarnocka, M., 1996. Modyfikacje klasycznego poj˛ecia prawdy. Filozofia
Nauki, 4(5), ss. 103–114.

112

Marek Szydłowski, Paweł Tambor
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