
Pohľad do jadra

To, čo musíme hľadať, nie sú zá-
kladné častice, ale základné sy-
metrie, ktoré definujú základný 
zákon. A rozhodnúť musí experi-
ment. Fyzikálny svet dnes opisu-
jú dve základné teórie: všeobecná 
teória relativity a kvantová fyzika. 
Za intelektuálnym výdobytkom 
nového pohľadu na svet molekúl, 
atómov, elementárnych častíc je 
podpísaný aj Werner Karl Heisenberg (5. 12. 1901 – 1. 2. 
1976), nemecký teoretický fyzik, ktorý sa stal jedným z naj-
mladších nositeľov Nobelovej ceny. Formuloval matematic-
ký aparát maticovej formy kvantovej mechaniky (1925), vy-
jadril relácie neurčitosti v mikrosvete, navrhol model štruktú-
ry atómového jadra skladajúceho sa z protónov a elektrónov 
a zdôvodnil teóriu jadrových síl. Usiloval sa aj o jednotnú 
teóriu poľa a skúmal filozofické problémy prírodných vied. 
Keď príroda vedie k matematickým formám veľkej jednodu-
chosti a krásy, nemôžeme sa ubrániť myšlienke, že sú „prav-
divé“, že odhaľujú bytostné črty krásy.

Spolupráca

Od otca získal záujem o antickú filozofiu. Na gymnáziu 
spoznal účelnosť matematiky i aplikovateľnosť fyzikálnych 
poznatkov. Na univerzite sa učil od profesora Sommerfelda 
a N. Bohra, ktorí prispeli k jeho presvedčeniu, že patrí ató-
movej fyzike. Max Born mu umožnil spoluprácu s popred-
nými fyzikmi (Franck, Dirac, Oppenheimer, Gamow, Fermi, 

Pauli). Mladý fyzik Heisenberg 
sa odvďačil „maticovou me-
chanikou“ a ďalšími podnetmi 
pre fyzikálny svet. Cez druhú 
svetovú vojnu nespolupraco-
val na vojenských aplikáciách 
jadrovej fyziky. Nepristúpil na 
žiadne kompromisy so svojím 
svedomím. Neskôr viedol nuk-
leárny výskum v ženevskom 
stredisku CERN.

Opona energie

Werner Heisenberg spoznal, že ató-
mové procesy sa nedajú znázorniť 
mechanickými modelmi ako deje 
v makrokozme. Pri sledovaní atómu 
pozorujeme frekvenciu a intenzitu vy-
žarovaného svetla. Nepatrný atóm sa 
stal nenázorným abstraktným útvarom 
fyzikálnych rovníc, matematicko-sy-
metrickým tvarom. Vedel, že mikro-
svet je určitým spôsobom maskou, 
ktorú na seba berie energia, keď sa 
chce stať hmotou. Heisenberg svoj 
údiv nad novým svetom vyjadril slovami: Mal som pocit, 
že sa pozerám cez povrch atomárnych javov na základ po-
zoruhodnej vnútornej krásy ležiaci hlboko pod ním a dostal 
som takmer závrat pri myšlienke, že mám sledovať túto do-
konalosť matematických štruktúr, ktoré príroda predo mnou 
rozostrela.
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me poznať všetko, i keď sa nemôžeme ani priblížiť k úplnému 
poznaniu, aj tak môžeme zlepšovaním našich prístrojov získať 
vedomosti, nezávislé od pozorovateľa a jeho prístroja... Som 
presvedčený, že vo vede neexistuje vyšliapaná filozofická ces-
ta s gnozeologickými smerníkmi. Nachádzame sa v džungli 
a hľadáme cestu metódou skúšok a omylov, budujeme svoju 
cestu za sebou tým, že postupujeme dopredu.

Max Born, zásadne a hlboko, pocho-
pil úlohu a význam vedy. Nezúčastnil 
sa na americkom projekte atómovej 
bomby, vždy vystupoval ako ostrý kri-
tik zneužívania vedeckých výskumov. 
Chceme, aby naša krásna veda slúžila 
len blahu ľudstva a aby nebola zne-
užívaná pre ciele mocenskej politiky... 
Ľudstvo môže byť zachránené len v tom 
prípade, ak sa raz a navždy zriekne po-
užitia sily... Nasledujúcou úlohou sa musí stať stabilizácia 
mieru cestou upevnenia morálno-etických princípov, ktoré 
jedine môžu zabezpečiť mierové spolužitie ľudí... Prežijeme, 
ak sa nedôvera zmení na vzájomné porozumenie, podozrieva-
vosť na túžbu pomôcť a nenávisť nahradí láska.

Werner HeISenBerG
skutočnosť a ľudský duch

Skromnosť všestranného pokroku 

Zaujímavým priznaním, ktoré ponúkol Max 
Born, sú slová: My – atóm a ja – sme boli 
svorní do najposlednejšieho času. Videl som 
v ňom kľúč k najhlbším tajomstvám prírody 
a on mi odkryl vznešenosť stvorenia i stvori-
teľa... V roku 1921 som bol presvedčený a so 
mnou väčšina súčasných fyzikov, že vedecká 
metóda je adekvátnejšia ako iné, subjektívne spôsoby for-
movania obrazu sveta, teda filozofia, poézia. Teraz vidím, že 
moja predchádzajúca viera v prevahu vedy nad inými forma-
mi ľudského myslenia a konania bola sebaklamom. Veľmi 
sympaticky potom znie vyznanie N. Wienera o M. Bornovi: 
Bol to najskromnejší učenec, akého som poznal.

Predpokladám, že nielen sám si zapamätám Bornov odkaz: 
Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlá-
dy techniky, prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou 
a obráti sa k skutočne cenným, rozumným a potrebným ve-
ciam – k mieru, láske, miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlast-
ným osudom, k veľkému umeniu a skutočnej vede. Možno, že 
ten čas sa už blíži.

Dušan Jedinák
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Princíp neurčitosti

V roku 1927 odvodil Heisenberg jednu z foriem princípu 
neurčitosti, z ktorého vyplýva, že súčin neurčitosti polohy 
telesa a neurčitosti jeho hybnosti je väčší alebo nanajvýš sa 
rovná Planckovej konštante. To znamená, že je principiálne 
nemožné súčasne zmerať polohu aj hybnosť v tom istom 
čase s úplnou presnosťou. Čím presnejšie meriame jednu ve-
ličinu, tým menej presne určíme druhú. Proces merania má 
teda svoje principiálne medze. Pochopením Heisenbergovho 
princípu neurčitosti vieme, že nemôžeme v mikrosvete pred-
vídať niektoré javy s istotou, iba s určitou pravdepodobnos-
ťou. Mikrofyzikálne procesy nemožno úplne objektivizovať, 
pretože každé pozorovanie zasahuje do priebehu deja. Prísna 
príčinnosť je nahradzovaná štatistickou pravdepodobnosťou. 
Svet elementárnych častíc nemá pre nás presnú určenosť na 
svoje jednotlivé prvky. Buď príčinnosť bez priestoru a času 
alebo priestor a čas bez príčinnosti. Častice a vlny chápeme 
ako rozdielne momenty matematizácie experimentu. Vtipne 
povedané: Povedz mi, ako ťa hľadajú, a ja ti poviem, kto si.

Skutočnosť ducha

Nové objavy a tvorivé idey moderných vied prinášajú aj 
ostré stretnutia rôznych spôsobov myslenia, polemiky a ve-
decké spory. Kvantová mechanika otvorila bránu šírenia po-
hľadu na vzťahy medzi ľudským duchom a skutočnosťou. 
Dozvedeli sme sa, že čas vznikal spolu so svetom, čas pat-
rí k svetu, a preto pokiaľ neexistoval vesmír, nemohol existo-
vať ani čas. Spoznali sme: Prírodné vedy neopisujú a nevy-
svetľujú prírodu. Sú iba časťou hry medzi prírodou a nami. 
Opisujú prírodu, ako odpovedá našej metóde otázok... Ani vo 

vede už nie je pred-
metom výskumu prí-
roda sama o sebe, 
ale ľudské skúmanie 
prírody. Heisenberg 
potvrdil: Pôvodným, 
prvotným jazykom, 
ktorý vzniká v proce-
se vedeckého osvo-
jovania si faktov, je 
pre teoretickú fyzi-
ku obvykle jazyk ma-
tematiky a zvlášť matematická schéma, ktorá fyzikom dovo-
ľuje predpovedať výsledky budúcich experimentov. Vedecký 
výskum charakterizoval slovami: V pomere ku každému zá-
kladnému poznatku sa musíme dostávať vždy znovu do situá-
cie Kolumba, ktorý mal odvahu opustiť doposiaľ známu zem 
s takmer šialenou nádejou, že za morom predsa len nájde 
zasa zem. O uplatnení vedeckých výsledkov povedal: Ideály 
a geniálne myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo z nich uro-
bia ľudia. Svoj hlboko ľudský optimizmus vyjadril, keď na-
značil: ... život, hudba a veda budú, merané ľudskými miera-
mi, vždy pokračovať.

Aristoteles: Všetky veci sú plné bohov

Heisenberg zmenil spôsob myslenia modernej fyziky, zasia-
hol do mnohých fyzikálnych odborov, vždy sa usiloval o rie-
šenie aktuálnych problémov. Pritom vedel, že pojmy a slová, 
vznikajúce v súhre medzi svetom a nami, nie sú čo do význa-
mu dosť presne definované, nepoznáme medze ich použiteľ-
nosti. Preto nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym mys-
lením k absolútnej pravde. To však neznamená ústup ľudskej 
chápavosti napriek tomu, že množstvo nevysvetliteľných ja-
vov sa zväčšuje vďaka procesu poznávania. Musíme počítať 
aj s transcendentnými impulzmi pre vzťahy medzi ľudským 
duchom a skutočnosťou, s trvalými hodnotami kultúr a nábo-
ženských tradícií, s netradičnou rovnováhou medzi myslením 
a konaním, racionalitou a mystikou. Nezjednodušíme až príliš 
hrubo pomery, ak povieme, že po prvý raz v dejinách človek 
na tejto zemi čelí iba sám sebe, že nenachádza žiadnych iných 
partnerov alebo protivníkov. 
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