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IZVLEČEK
V prvem delu bo pod drobnogled vzeta kvantna mehanika, njeni začetki in izvor ideje o
mnogoterih vesoljih, ki se je diplomska naloga poslužuje. Osredotočal se bo na zgodovinski
razvoj fizikalne vede in na problematike, ki so se znotraj nje pojavile. Drugi del bo posvečen
kratkemu pregledu teorij o mnogoterih vesoljih, razpravi o tem, zakaj je Everettova tista, ki
sodi v ospredje (vsaj v kontekstu te diplomske naloge) in pojavnosti kvantne mehanike oziroma
metavesolja v slikarstvu. Everettova interpretacija kvantne mehanike in njene lastnosti bodo v
tem delu tudi natančneje predstavljene. Zadnji del bo namenjen uporabi teorije pri utemeljitvi
cilja diplomske naloge (komunikaciji z portretirancem), še zlasti pa predstavitvi elementov na
sliki, ki bodo portretiranca (oziroma vse portretirance z ustrezno zgodovino) nagovorili in mu
dali vedeti, da je upodobljen on sam.
.
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ABSTRACT
The first part contains an overview of quantum mechanics, its beginnings and the origin of the
multiverse theory utilized in this BA thesis. It will focus on the historic development of
quantum mechanics and the issues instantiated by it. The second part is dedicated to a brief
rundown of prevailing multiverse theories, a discussion about why the Everett interpretation
(in the context of this thesis) belongs in the foreground and the appearance of quantum theory
in painted works. The Everett interpretation and its features will be listed and more closely
examined in this part. The final segment strives to use the Everett interpretation to substantiate
the goal of this thesis (communication with the painted subject), especially with the use of all
painted elements pertaining to all suitable subjects, who are going to recognize themselves in
the painted work.
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UVOD
Že od nekdaj zrem v nočno nebo in občudujem njegovo širnost; malo je veličastnih
stvari, ki so majhne kot človeško življenje in težko je verjeti, da je vesolje lahko še večje ali da
je človek lahko še manjši. O tem sem začela pogosteje razmišljati, ko sem prebrala članek v
reviji GEA o teorijah o koncu vesolja, in spomnim se, da me je članek spravil v jok: »V
neskončnem številu vesolj je stoodstotno gotovo, da nekje živi vam povsem identično bitje, ki
počne povsem identične stvari, recimo bere prav ta članek. S tem drugim jazom se gotovo ne
boste nikoli srečali, saj je nepredstavljivo daleč. Toda to še ne pomeni, da njegov obstoj ni
realen.«1
Za temo, ki je tako tesno povezana z empirizmom fizikalne vede, se nisem odločila
zgolj zato, ker me znanost (še zlasti fizika) neizmerno zanima, temveč tudi zato, ker želim s
pomočjo odročnejših delov znanosti bralcem približati sledeče stališče: naš droben košček
kozmosa je premajhen, da bi podpiral življenje vsega, kar v njem biva. V diplomskem delu
vam bom skušala pokazati, da življenje ni le za živeče, temveč za vse, ki bi lahko živeli.
Obravnavana tema se z umetnostjo povezuje prek naslikanega dela, ki upodablja
vam nepoznano osebo. Ustvarjena je namreč bila v sklopu avtorskega literarnega dela, ki na
žalost še ni dobilo naslova. Po šestih letih pisanja o njem, ki tu in zdaj ne obstaja, pogosto
dobim občutek, da sva prijatelja na robu ponovnega srečanja. Imenuje se Istok Ban Saar – rojen
bo leta 2388 – in čeprav mu nikoli ne bom segla v dlan, o njegovem življenju vem
nepredstavljivo veliko. Naslikano delo bo služilo kot komunikacijski kanal med nama, saj ga
bo Istok nekega dne videl, kar bo v pričujočem besedilu karseda podrobno utemeljeno, in se v
njem prepoznal.

1

Andrej GUŠTIN, O koncu vesolja, GEA, XXII/1, januar 2012, str. 29.
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1 KVANTNA MEHANIKA
1.1

ZAČETKI, ČUDNOST IN DOGNANJA
Za začetek v eni povedi zapišimo, kaj je kvantna mehanika: kvantna mehanika je

fizikalna veja, ki se ukvarja z obnašanjem fotonov, elektronov in drugih (zelo majhnih) delcev,
ki sestavljajo vesolje2. Poleg Einsteinove teorije o relativnosti se kvantno mehaniko navaja kot
največje odkritje 20. stoletja, kar je povsem upravičeno, saj teorija, ki bi vesolje na
nepredstavljivo majhnih razdaljah razlagala enako jasno, kot klasična mehanika razlaga pojave
večje od atoma, ne obstaja. Za razliko od teorije relativnosti, kvantna mehanika nima enega
samega avtorja; v 20. stoletju so jo razvijali številni umi, vse skupaj pa se je začelo z Maxom
Planckom in razreševanjem t.i. ultravijolične katastrofe3 pred več kot stoletjem dni.
Konec 19. in v začetku 20. stoletja so se zakoni klasične fizike začeli lomiti pod
težo odkritij britanskih znanstvenikov lorda Rayleigha in sira Jamesa Jeansa. Ta so namreč
kazala, da telesa, kot so zvezde, v vesolju sevajo neskončno količino energije. Do takšnega
absurdnega zaključka so ju pripeljali tedanji zakoni, po katerih naj bi vroče telo
elektromagnetne valove oddajalo enakomerno pri vseh frekvencah 4 . Valovi vseh dolžin
prejmejo isto količino od temperature odvisne energije in so zato energetsko povsem
enakopravni. Težava je v tem, da je različnih valovnih dolžin neskončno, čeprav mora biti
število vrhov in dolin v valovni dolžini celo, in ker so valovni vzorci energetsko enakopravni,
neskončno število le-teh pomeni neskončno veliko energije5. Rešitev katastrofe je prvi med
mnogimi znanstveniki, ki so jo takrat iskali, našel Max Planck leta 1900.
Planck se je neskončni količini izsevane energije izognil tako, da je predpostavil,
da lahko telo energijo oddaja v zavojih določene velikosti ali kvantih. Ta energija je lahko
večkratnik neke osnovne denominacije energije, a nič drugega, in je sorazmerna valovni
frekvenci6. Faktor sorazmernosti med valovno dolžino in njenim minimalnim kvantom energije
je znan kot Planckova konstanta z oznako ℏ (6,6 ∙10-34 Js). Zaradi njene majhnosti skokov iz
ene energijske vrednosti na drugo ne zaznamo, oziroma jih zaznamo zvezno, po Planckovi
domnevi pa velikost teh skokov narašča z višanjem valovne frekvence. Če bi Planckova

Robert COOLMAN, What is quantum mechanics?, Live science, dostopno na
<https://www.livescience.com/33816-quantum-mechanics-explanation.html> (15. 4. 2019).
3
Posledica višanja frekvence (segrevanja telesa) je spreminjanje infrardeče v rdečo, rdeče v modro in nato modre
v ultravijolično svetlobo. Ime ultravijolična katastrofa izhaja prav iz ultravijolične strani spektra, kjer so valovne
dolžine najkrajše in izsevana energija neskončna.
4
Stephen W. HAWKING, Kratka zgodovina časa, Ljubljana: DMFA, 2010, str. 52.
5
Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 106.
6
Prav tam, str. 107.
2
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konstanta bila enaka ali večja od 0, bi vsakdanje življenje odražalo vso čudnost kvantnega
sveta7.
Pri visokih frekvencah je za oddajo enega kvanta sevanja potrebno veliko energije;
ker je oscilatorjev, ki so tega sposobni, malo, bo posledično oddano malo visoko-energičnih
kvantov8. Fizik George Gamow naj bi nekoč dejal, da se mu zdi, kot da bi narava nekomu
dovolila, da popije cel vrček piva ali pa nič, ne pa nekaj vmes 9. Klasično naravnana znanost
take ugotovitve preprosto ni bila sposobna povezati z ničemer smiselnim, dokler tega ni naredil
Einstein leta 1905, ko se je ukvarjal s t. i. fotoelektričnim učinkom. Ko se posvetimo lastnostim
elektronov, ki jih je z neke kovinske površine izbila svetloba, ugotovimo, da se količina izbitih
elektronov poveča, če povečamo jakost svetlobe, hitrost izbitih elektronov pa se poviša le, če
se svetlobi poveča frekvenca. Barva svetlobe je torej tista, ki določa hitrost elektronov; elektron
odleti s kovinske površine, če ga zadene dovolj energičen delec svetlobe ali foton, energičnost
posameznega fotona pa je sorazmerna frekvenci svetlobnega vala. Planckovo ugibanje je v
eksperimentih obrodilo sadove; elektromagnetni valovi so sestavljenih iz delcev svetlobe!10 To
odkritje je Einsteinu leta 1922 prineslo Nobelovo nagrado, fizikom pa kopico novih vprašanj.

1.2

SVETLOBA: DELEC IN VAL
Svetlobo je kot tok delcev ali korpuskulov skušal razložiti že Newton pred več kot

tristo leti, njegov sodobnik Christiaan Huygens pa jo je pripisal valovanju t.i. etra. Kljub temu,
da je teorija vala marsikatero lastnost svetlobe razložila enako podrobno kot korpuskularna
teorija, je slednja prevladovala vse do začetka devetnajstega stoletja, ko so poskusi angleškega
fizika Thomasa Younga podali drugačen sklep. To je bil znameniti poskus z dvojno režo11.
Poskus z dvojno režo je prav gotovo eden izmed najodmevnejših poskusov v
zgodovini kvantne mehanike, saj v vseh svojih različicah ponazarja praktično vse vidike
kvantnega sveta, ki so znanost spravili na kolena. Youngov poskus je zgledal takole: v kos
kovine je naredil dve navpični zarezi in vanju usmeril žarek svetlobe. Če bi korpuskularna
teorija popolnoma držala, bi se na fotografski plošči na drugi strani kosa kovine izrisali dve
navpični črti, saj bi nekateri delci ušli skozi zarezi v kovini, drugi pa bi se od nje odbili. V
teoriji vala se zgodi nekaj popolnoma drugačnega: svetloba tvori par krožnih valov, ko zadene
7

Prav tam, str. 109.
John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 66.
9
Timothy FERRIS, Coming of age in The Milky Way, New York: Anchor, 1989, str. 286.
10
Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 111.
11
Ashley HAMER, The double-slit experiment cracked reality wide open, Curiosity, dostopno na
<https://curiosity.com/topics/the-double-slit-experiment-cracked-reality-wide-open-curiosity/> (19. 4. 2019).
8
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reži (podobno, kot bi krožne valove tvoril val na površini mirnega jezera) in na fotografski
plošči se izriše interferenčni vzorec. Kjer se sekata grebena dveh valov, je točka na fotografski
plošči svetlejša, kjer pa greben preči dolino vala in se z njo izniči, nastane temina12. Kako torej
v teorijo vala vstopijo delci – fotoni?

Slika 1: Shema prvotnega eksperimenta z dvojno režo (objavljeno v Stephen W. HAWKING, Kratka
zgodovina časa, Ljubljana: DMFA, 2010, str. 56).

Po pričakovanjih, ki smo si jih ustvarili na podlagi vsakodnevnih izkušenj, bi se
stanje spremenilo, ko bi skozi zarezi pošiljali manjšo količino delcev. Najprej bi interferenčni
vzorec bledel, nato pa bi slej ali prej izginil; če ne prej, pa takrat, ko bi skozi reži poslali en
sam foton. Na naše veliko presenečenje se fotoni, ki jih enega po enega pošiljamo skozi reži,
po fotografskem zaslonu ne razporedijo enakomerno, temveč na njem ponovno izrišejo
interferenčni vzorec! Ko se odločimo eno izmed rež zapreti, se nam na fotografskem zaslonu
izriše ena sama svetla proga. Vsakodnevna izkušnja nas vodi do sklepa, da bomo, če odpremo
še drugo režo, število fotonov, ki zadenejo zaslon, povečali, v resnici pa se število fotonov, ki
zadenejo ploščo, na nekaterih delih zaradi interference zmanjša. 13 Kako lahko posamezni

12
13

Prav tam.
Stephen W. HAWKING, Kratka zgodovina časa, Ljubljana: DMFA, 2010, str. 56.
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fotoni, ki zaporedoma letijo skozi zaslon in posamično zadenejo fotografsko ploščo, sodelujejo
in ustvarijo svetle in temne proge interferirajočih valov? 14 Einsteinov fotoelektrični učinek
dokazuje, da obstajajo delci svetlobe, poskus z dvojno režo pa, da ti delci med sabo interferirajo.
Svetloba je torej delec in val ob enem. Polovica dvojnosti svetlobe, ki jo zastopa delec, se
seveda ni uveljavila takoj, temveč šele leta 1923 s t.i. Comptonovim učinkom; Arthur H.
Compton je podaljšanje valovne dolžine rentgenskih žarkov, razpršenih v določenih snoveh,
razložil s pomočjo Einsteinovega delca svetlobe in fotonu podaril kredibilnost, ki jo je
potreboval za uveljavitev15. Odkritje je bilo povod za začetek (kaotičnega) razvoja kvantne
mehanike.

Slika 2: Na fotografiji 1 vidimo podobo, ki se na fotografskemu zaslonu izriše, če je odprta ena sama reža, na fotografiji 2 pa
interferenco, ki se izriše, ko sta odprti obe reži. (pridobljeno s < https://physics.stackexchange.com/questions/128661/fringepattern-brightness-for-youngs-double-slit-experiment> [23. 4. 2019]).

Slika 3: Zaporedje fotografij predstavlja postopno izrisovanje interferenčnega vzorca, ko elektrone proti zaslonu pošiljamo
posamično. (pridobljeno s <https://gravityandlevity.wordpress.com/2009/05/10/surfing-and-the-double-slit-experiment/> [23.
4. 2019]).

Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 117.
Samuel J. LINGS, Bill MOEBS in Jeff SANNY, The Compton effect, LibreTexts, dostopno na
<https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%
3A_University_Physics_III__Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/6%3A_Photons_and_Matter_Waves/6.3%3A_The_Compton_Effect
> (23. 4. 2019).
14
15
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1.3

VALOVANJE SNOVNIH DELCEV
Popoln odklon od klasične fizike predstavlja ugotovitev, da lastnosti delca in vala

hkrati ne posedujejo le fotoni, temveč tudi elektroni in nasploh vsi delci. V vsakdanjem svetu
močno prevladuje delčna polovica dvojnosti, to pa ne pomeni, da valovna polovica ni
prisotna.16 Prvi, ki je po zgledu Einsteina domneval, da svetloba mogoče ni edina, ki se vede
kot delec in val naenkrat, je bil francoski plemič Louis de Broglie. Izhajal je iz Einsteinove
formule za izračunavanje kvantov svetlobe in dognal, da poskusi niso mogli dokončno odločiti,
kaj svetloba je (delec ali val), ker sta obe vedenji pretesno povezani. Da bi delcu izmerili hitrost,
moramo poznati njegovo valovno frekvenco. De Broglie je opazil, da je ena izmed lastnosti
elektronov v Bohrovem atomu nenavadno podobna lastnosti valov; to, da v atomu zasedajo
orbite (energijske nivoje), določene s celimi števili. Cela števila so v fiziki redek pojav.
De Broglie je dosledno in natančno izračunal obnašanje svetlobe, ki je vključevalo
dokaze tako delčnih kot valovnih eksperimentov, a malokateri fizik (z izjemo Einsteina) je
njegovo delo jemal resno, saj takrat pripisovanje lastnosti vala delcu, kot je elektron, še ni imelo
konkretne fizikalne osnove. Potreben je bil eksperimentalen dokaz in za pridobitev le-tega je
de Broglie predlagal poskus, ki sta ga med letoma 1922 in 1923 izvajala ameriška fizika Clinton
Davisson in Charles Kunsman. V poskusu sta žarke elektronov odbijala od kristalov; kristalna
struktura v poskusu opravlja podobno funkcijo kot zarezi v poskusu z dvojno režo. Davisson
je z novim sodelavcem Lesterjem Germerjem leta 1927 poskuse ponovil in posledično bil
nagrajen z Nobelovo nagrado deset let pozneje. Delil si jo je z Georgeem Thompsonom, sinom
J. J. Thompsona17 . De Brogliejeva teza se je takrat končno prijela in po letu 1928 so bile
lastnosti delca in vala pripisane tudi protonom, nevtronom in drugim.18
Vprašanje, ki je naslednje zahtevalo odgovor, je bilo sledeče: kaj pri elektronu sploh
valuje? Predlogov je bilo več, do danes pa se je obdržal Max Bornov iz leta 1926, ki elektronski
val opisuje s stališča verjetnosti – najbolj temeljne lastnosti kvantnega sveta. Kjer je kvadrat
velikosti vala največji, je največja tudi verjetnost, da se tam nahaja elektron. 19 To je t.i.
Bornovo pravilo. Verjetnost ima v kvantnomehanskem svetu drugačen, globlji pomen kot v
makroskopskem; to, da se bo tale diploma iz vaših rok prestavila v nasprotni kot sobe sama od
sebe, je zanemarljivo malo verjetno. Nasprotno velja za elektron, ki zadene ob neko oviro in

John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 126.
Zanimivo je, da bi Davisson edini dobil Nobelovo nagrado, če bi leta 1925 upošteval razlago eksperimenta na
podlagi valovanja elektronov, ki jo je podal 21-letni Bornov študent Walter Elsasser.
18
Prav tam, str. 124.
19
Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 121.
16
17
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zavalovi. Takrat ga lahko z veliko verjetnostjo utegnemo najti na več različnih lokacijah.20
Schrödinger se je ob vprašanje, kaj v elektronu valovi, spotaknil, ko je skušal izločiti potrebo
po kvantnih skokih iz enega stanja v drugo z inkorporacijo valov v kvantno mehaniko. Čeprav
je Schrödinger to storil s klasičnimi valovi v mislih, se je kmalu izkazalo, da njegove enačbe
opisujejo kompleksne skupine valov, ki obstajajo v t.i. konfiguracijskem prostoru. Tam za opis
enega elektrona z valovno enačbo potrebujemo tridimenzionalni konfiguracijski prostor, za
opis dveh elektronov šestdimenzionalni prostor, za opis treh devetdimenzionalni prostor in tako
naprej. Schrödinger, fizik stare šole, je bil nad lastnim odkritjem globoko razočaran.21

1.4

KOPENHAGENSKA INTERPRETACIJA
Tu se lahko znova vrnemo k poskusu z dvema režama, ki je v prvi vrsti dokazal

valovanje svetlobe, kasneje pa valovanje snovi na sploh. Elektron (ali foton) ob soočenju z
eksperimentom upošteva statistična načela, ki so veljavna le, če elektron ve, ali je druga reža
odprta ali ne.22 Reži lahko zapiramo in odpiramo tik, preden ju elektron doseže, a rezultat se
ne bo spremenil, saj se elektron vêde točno v skladu z režo, ki je bila v času njegovega prehoda
zaprta ali odprta. Schrödinger, de Broglie in Born so ta pojav razložili tako, da so vsakemu
elektronu pridružili verjetnostni val, ki zazna obe reži in zato interferira, Richard Feynman pa
je trdil, da gre vsak elektron na svoji poti do zaslona skozi obe reži, premeri vse možne poti in
šele nato doseže zaslon. Čeprav elektron pri Feynmanovem pristopu vseskozi ostaja delec in je
verjetnost, da prispe na določeno točko na zaslonu, superpozicija vseh možnih poti, je pristop
ekvivalenten pristopu z verjetnostnim valom.23
Kaj pa se zgodi, ko spremljamo pot elektrona in skušamo zaznati njegov prehod
skozi eno ali drugo režo? Interferenca izgine; elektron potuje kot navaden delec skozi eno od
rež in kot krogla zadene zaslon. To pomeni, da ne ve le, ali sta obe reži odprti ali ne. Ve tudi,
kdaj je gledan. Elektron lahko namreč opazujemo le tako, da ga pri gibanju zmotimo, to pa
pomeni, da obnašanja elektrona, ko ga ne gledamo, ni moč preučiti ali spoznati. Ko mu
obrnemo hrbet, elektron pač nekaj počne in ko vanj usmerimo naš pogled, iz nabora možnosti
izbere eno samo. Opazovalec je torej ključnega pomena, saj ima moč t.i. sesedanja valovne
funkcije. Ko elektron zaznamo, je lahko samo na enem mestu, kar pomeni, da ostale možnosti
odpadejo in pogojev za interferenco ni več.
Prav tam, str. 122.
John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 156.
22
Stephen W. HAWKING, Kratka zgodovina časa, Ljubljana: DMFA, 2010, str. 57.
23
Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 124.
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Delec pa ni v stiku le s celotno eksperimentalno postavitvijo in z opazovalcem,
temveč holistično z vsem. V naravi vse možnosti obstojijo za najdaljši možni čas; fantomski
delci v neskončni množici neprestano interferirajo med sabo in se v en sam delec združijo le,
ko se med opazovanjem valovna funkcija sesede. Sesedanje valovne funkcije je ena izmed
ključnih vsebin v prvem poskusu sinteze ugotovitev na področju kvantne mehanike
imenovanem kopenhagenska interpretacija, ki jo je Niels Bohr prvič predstavil v Comu v Italiji
leta 192724. Tam je prvič predstavil tudi teorijo o komplementarnosti25 v kvantni mehaniki. Tu
lahko vzporednico povlečemo s Heisenbergovim načelom nedoločnosti, ki ga je h
kopenhagenski interpretaciji primaknil leta 1927. Pred nastopom kvantne mehanike je
prevladovalo prepričanje, da lahko natančno določimo vse spremenljivke povezane z nekim
delcem naenkrat; Heisenbergovo načelo nedoločnosti pravi, da to ni mogoče, in da
osredotočanje na natančnost določanja ene spremenljivke zmanjša natančnost določanja neke
druge. Ali drugače rečeno: če natančno poznamo hitrost nekega delca, ne moremo natančno
poznati tudi njegovega položaja in obratno26. Zakaj je tako? Ker med merjenjem ponovno pride
do interakcije med delcem in opazovalcem, saj mora opazovalec zato, da odmeri delcu njegov
položaj, od njega v svoje oko odbiti foton, kar neposredno vpliva na hitrost opazovanega delca.
Poleg Bohrove komplementarnosti, Heisenbergovega načela nedoločnosti in
sesedanja valovne funkcije kopenhagenska interpretacija vključuje tudi vplive/vključenost
opazovalca v eksperiment, Bornovo statistično interpretacijo valovne funkcije in t.i. Bohrov
princip ujemanja, po katerem mora vsak nov kvantnomehanski opis nekega atomskega
fenomena potrjevati/vključevati klasičnomehanskega27.
Znaten problem, ki se pojavlja pri kopenhagenski interpretaciji kvantne mehanike,
je t.i. meritveni problem. Ta zajema predvsem nejasnost sesedanja valovne funkcije oziroma
vprašanje, kako resničnost prehaja med kvantno verjetnostjo (množicami fantomskih delcev)
in edinstvenim svetom, v katerem živimo. Izhaja iz dejstva, da kvantna mehanika sama po sebi
Jan FAYE, Copenhagen interpretation of quantum mechanics, Stanford encyclopedia of philosophy, dostopno
na <https://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/#Com> (3. 5. 2019).
25
Nekateri koncepti, ki so v klasični mehaniki prepleteni, se v kvantni mehaniki medsebojno izključujejo. To sta,
za razliko od konceptov delca in vala, koordinacija v prostor-času (položaj) in principi ohranjanja dinamike
(hitrost) – kinetični in dinamični principi. Delec in val sta v klasični mehaniki ločena pojma, v kvantni pa tesno
povezana; obratno velja za kinetične in dinamične atribute nekaterih atomskih fenomenov, saj ne morejo biti
merjeni v istem poskusu. Citirano po Henry J. FOLSE, Complementarity and space-time description, Springer
link, dostopno na <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-0849-4_41> (7. 5. 2019).
26
Kris BAUMGARTNER in Sarah WOODS, Heisenberg's uncertainty principle, LibreTexts, dostopno na
<https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_
Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Quantum_Mechanics/02._Fundamental_Concepts_of_Quantu
m_Mechanics/Heisenberg's_Uncertainty_Principle> (6. 5. 2019).
27
Correspondence principle, Encyclopaedia Britannica, dostopno na
<https://www.britannica.com/science/correspondence-principle> (7. 5. 2019).
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ne more razložiti, zakaj natančno se valovna funkcija sesede in zakaj eksperimenti z množicami
superpoziconiranih objektov vedno vodijo do enega končnega izida28. Že Bohr se je spraševal,
ali sploh lahko govorimo o unikatnem svetu, kjer se vse, kar se lahko zgodi, dogaja. Predlaga,
da vsaka pot, ki jo elektron lahko ubere do zaznavnega zaslona, poteka skozi drugačen svet. V
enem svetu gre elektron skozi luknjo A, v drugem skozi luknjo B, naš svet pa je hibridna
kombinacija obeh vse do trenutka, ko elektron zaznamo v eni od odprtin in izničimo
interferenco29.
Kljub številnim poskusom, da bi kopenhagensko interpretacijo ovrgli, se je
izkazalo, da je pravilna, oziroma da deluje30. Eden od znanstvenikov, ki je krepko prispeval k
razvoju kvantne mehanike, a kljub temu dvomil vanjo, je bil Einstein. Debato o interpretacijah
kvantne mehanike sta z Bohrom začela leta 1927 in nadaljevala vse do Einsteinove smrti leta
1955. V tem času sta Born in Bohr demonstrirala, zakaj miselni eksperimenti, ki jih je Einstein
zasnoval, da bi ovrgel nedoločnost v kvantni mehaniki, niso bili izvedljivi oziroma
nedoločnosti niso uspeli ovreči. Takšna eksperimenta sta brezdvomno bila ura v škatli in sloviti
EPR paradoks, čigar glavni sklep je bil, da kopenhagenska interpretacija ne ponuja celostnega
opisa vesolja; navidezni verjetnosti in nedoločnosti v vesolju naj bi iz ozadja vladal nek red31.
Drugi nasprotnik kopenhagenske interpretacije je bil Erwin Schrödinger, ki je s
svojo vsesplošno poznano mačko skušal navezati pojave v kvantnem svetu na vsakdanje
objekte in na tak način ilustrirati absurdnost konceptov, kot sta sesedanje valovne funkcije ali
delci (in mačke) v superpoziciji. Eksperiment je preprost; v neprozorno škatlo zapremo mačko
skupaj z napravo, ki v primeru, da se zgodi nek naključen subatomski proces (kot na primer
radioaktivni razpad delca), v škatlo sprosti strup in ubije mačko32. Dokler ne pogledamo v
škatlo, je mačka mrtva in živa hkrati, saj do takrat opazovalca, da bi sesedel valovno funkcijo,
ni. Kaj pa, če valovno funkcijo sesede mačka sama, in kako to spremeni definicijo opazovalca?
Je lahko opazovalec bakterija ali računalnik? Kaj pa človek? Prostovoljec, ki gre namesto
mačke v škatlo, se imenuje Wignerjev prijatelj33 in je več kot sposoben samostojnega sesedanja
Jan FAYE, Copenhagen interpretation of quantum mechanics, Stanford encyclopedia of philosophy, dostopno
na <https://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/#Com> (27. 5. 2019).
29
John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 230.
30
Prav tam, str. 232.
31
Prav tam, str. 237.
32
Schrödinger's cat, Fermi GSCF NASA, dostopno na
<https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/constellations/pages/schrodinger.html> (8. 5. 2019).
33
Wignerjev prijatelj je poimenovan po Nobelovemu nagrajencu in nuklearnemu fiziku E.P. Wignerju, ki je
pogosto premleval variacije eksperimenta s Schrödingerjevo mačko. Sprašujemo se, ali je lahko nekdo (npr.
Wignerjev prijatelj), ki izpelje neko meritev v nekem izoliranem kvantnem sistemu, tudi sam obravnavan (s strani
npr. Wignerja) kot ločen kvantni sistem. Če iz škatle pride živ, bo zgodba, ki jo bo raziskovalcem pripovedoval,
vse prej kot kvantno-mehansko čudna. A dokler ne izstopi iz škatle, ali ga v njej ne najdemo mrtvega, bo za nas,
28
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valovne funkcije 34 . Tu bi lahko še prej začeli razglabljati o ključni vlogi opazovalca ali o
Wheelerjevem participativnemu vesolju, čigar zgodovina je takšna, kakršna je, zgolj zato, ker
smo jo takšno izmerili in sami določili.

Slika 2: Vizualna reprezentacija cepitve sveta glede na scenarij s Schrödingerjevo mačko. Spodnji trak
predstavlja svet, v katerem mačka umre ob radioaktivnem razpadu delca, zgodnji trak pa svet, kjer
mačka ostane živa, saj do razpada ne pride. (oblikoval: Christian Schirm, pridobljeno s
<https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/constellations/pages/schrodinger.html> [8. 5. 2019]).

Poleg kopenhagenske je interpretacij kvantne mehanike – skladno s količino
vprašanj, ki jih le-ta ponuja – veliko. V nadaljevanju diplome se bom osredotočila na t.i. teorijo
o mnogih svetovih (TMS), ki jo je leta 1957 pod imenom formulacija relativnih stanj v kvantni
mehaniki objavil ameriški fizik Hugh Everett III. Je le ena izmed mnogih hipotez o mnogoterih
vesoljih, a kljub temu spada med priljubljenejše poleg drugih dekonherenčnih interpretacij,
teorij s sesedanjem valovne funkcije (vključno s kopenhagensko interpretacijo) in teorij o
skritih spremenljivkah. Pred TMS, kjer je resničnost razvejana in vsebuje vse morebitne
kvantne izide, je resničnost vedno bila razumljena kot edinstvena posledica ene same
odvijajoče-se zgodovine. Sesedanje valovne funkcije je v TMS nadomeščeno z mehanizmom

ki smo ostali zunaj, najnatančnejši opis stanja v škatli prav superpozicija živega in mrtvega Wignerjevega
prijatelja. Citirano po Mark STUCKEY, The quantum mystery of Wigner's friend, Physics forums: insights,
dostopno na <https://www.physicsforums.com/insights/wigners-friend/> (8. 5. 2019).
34
John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 266.
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kvantne dekoherence, kar naj bi omogočilo jasno razrešitev prej omenjenih paradoksov in
izničilo meritveni problem v kopenhagenski interpretaciji, saj v TMS vsak izid vsakega
dogodka obstaja na lastni kvantni veji.35

Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 29.
35
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2 EVERETTOVA INTERPRETACIJA KVANTNE
MEHANIKE (EIKM)
2.1

KLASIFIKACIJA TEORIJ O METAVESOLJIH
TMS spada v skupino hipotez, ki predpostavljajo, da je naše vesolje le eno izmed

mnogih. V odnosu do našega so vsa druga vesolja vzporedna ali alternativna in naj bi skupaj
z našim vesoljem tvorila t.i. metavesolje. Struktura metavesolja, narava vesolj v njem, odnosi
med njimi in njihovo nastajanje se razlikujejo od hipoteze do hipoteze. Tipe hipotez o
metavesolju je kozmolog Max Tegmark povzel v klasifikacijski shemi s štirimi nivoji36.
Pri Tegmarkovi klasifikaciji vsak sledeči nivo vsebuje in dopolnjuje prejšnjega.
Tretji nivo se od prvega37 in drugega38 ne razlikuje prav veliko. Tegmark pravi, da je edina
razlika med prvim in tretjim nivojem v tem, kje se v njih nahajajo naši dvojniki. Na prvem
nivoju so nekje drugje v tradicionalnem 3D prostoru, na tretjem pa se nahajajo na drugi kvantni
veji v neskončno-dimenzionalnem Hilbertovem prostoru.39 40 Na tem nivoju se po Tegmarkovi
klasifikaciji nahaja TMS, kakršna izhaja iz Everettove interpretacije. Na četrti nivo spadajo vsa
vesolja, ki so lahko opisana z neko matematično strukturo, iz česar izhaja sklep, da v različnih
matematičnih vesoljih obstajajo različne temeljne fizikalne enačbe41. Tegmark pravi, »da lahko
to izjavo smatramo kot platonizem na steroidih: matematika ne le opisuje eksterne fizikalne
resničnosti, temveč je fizikalna resničnost.«42
Metavesolja vseh vrst, oziroma sam koncept variabilnih vesolj, kjer poznani
fizikalni zakoni ne veljajo, lahko začrtajo mejo razlagalni moči t.i. teorij vsega; teorij, ki
razlagajo začetek kozmosa in celo napovedujejo njegov konec. 43 Nenavadnost ideje o

Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 1.
37
Ravna se po predvidevanjih kaotične inflacijske teorije, v kateri se tvori neskončno vesolje, sestavljeno iz
115
neskončno mnogo Hubblovih volumnov. Volumen enak našemu naj bi se po Tegmakovo nahajal približno 1010
metrov od nas. Vsem Hubblovim volumnom vladajo enaki fizikalni zakoni in vsi vsebujejo enake fizikalne
konstante. Čeprav bi se razporeditev mase razlikovala od volumna do volumna, bi nekje med njimi morali obstajati
volumni podobni oziroma natanko takšni kot naš. Še več, neskončno število Hubblovih volumnov bi moralo
vsebovati tudi neskončno število našemu enakih. Citirano prav tam.
38
Drugi nivo je raztezajoče-se metavesolje. To vsebuje predele vesolja, ali mehurčke, ki so nastali ob prekinitvi
širjenja nekega predela kaotičnoinflacijskega vesolja in so metavesolja prve stopnje. Fizikalne konstante v teh
mehurčkih se lahko občasno razlikujejo. Citirano po Max TEGMARK, Welcome to my crazy universe, The
universes of Max Tegmark, dostopno na <https://space.mit.edu/home/tegmark/crazy.html> (21. 5. 2019).
39
Hilbertov prostor je neskončno-dimenzionalen prostor v matematiki.
40
Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 2.
41
Max TEGMARK, Welcome to my crazy universe, The universes of Max Tegmark, dostopno na
<https://space.mit.edu/home/tegmark/crazy.html> (21. 5. 2019).
42
Prav tam.
43
Brian GREENE, Čudovito vesolje, Tržič: Učila International, 2004, str. 374.
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kakršnemkoli multivesolju je sorazmerna z dokazljivostjo tega istega multivesolja in verjetnost,
da bomo vzporedna vesolja (v primeru, da obstajajo) odkrili, je manjša, kot si lahko zamislimo.
Zato si tukaj postavimo vprašanje: zakaj bi sploh razglabljali o obstoju metavesolja, če je
njegova dokazljivost tako strašansko majhna? Zato, ker imamo kljub pomanjkanju metod za
dokazovanje njegovega obstoja na voljo konkretne pripadajoče matematične opise. Ti se med
sabo razlikujejo in vključujejo Everettovo interpretacijo kvantne mehanike.

2.2

EVERETTOVO METAVESOLJE
TMS je Everett razvil med pisanjem doktorata na univerzi v Princetonu leta 1957;

povod zanjo je bil prav meritveni problem, saj ga kopenhagenska interpretacija ne razreši,
oziroma ne stremi k njegovi razrešitvi. Pri njej je meritveni postopek bohrovsko pragmatičen
in čeprav kopenhagenska interpretacija razlikuje med mikroskopskimi kvantnomehanskimi
dogodki in makroskopskimi merilnimi sistemi, ki interferirajo z njimi, sesedanju valovne
funkcije dodeljuje dogmatičen status. Iz skupine možnih valovnih funkcij naj bi z meritvijo
potegnili eno, a ta je vselej enakovredna tistim, ki so odpadle iz izbora44. Poleg tega se moramo
tudi slej ali prej vprašati, kdo opazuje celotno vesolje, če ključno vlogo pri sesedanju valovne
funkcije pripisujemo opazovalcu. Predpostavka pri opazovanju celega prostor-časa je namreč
obstoj izven prostor-časa; tj. brezčasen, brezprostorski obstoj. Enačbe, ki v EIKM opisujejo
razvoj sistemov brez integriranega opazovalca skozi čas, so dovolj za opis sistemov, v katerih
opazovalci so45.
David Wallace, avtor knjige The emergent multiverse, zapiše, da imamo pri
soočanju z meritvenim problemom tri možnosti: (1) zamenjati kvantno mehaniko, kot jo
poznamo, kljub temu, da njeno veljavnost dokazuje uspešna praktična uporaba, (2) razmisliti
o naravi znanstvene iniciative, ali (3) upati, da bo problem izginil, ko se bosta splošna
relativnost in kvantna mehanika združili v poenoteno teorijo46.
Everett je ubral drugačno pot in se odločil kvantni formalizem interpretirati
dobesedno realistično, saj to ne terja nobene modifikacije obstoječe kvantne mehanike.
Rezultatov standardnega poskusa z dvojno režo ne interpretira kot superpozicijo vseh možnih
poti izstreljenega delca, temveč kot superpozicijo različnih svetov, ki zastopajo vsako

John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 301.
Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 29.
46
David WALLACE, The emergent multiverse, New York: Oxford University Press, 2012, str. 35.
44
45
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legitimno pot delca. V kopenhagenski interpretaciji delec izbira med potjo A in potjo B; kako
do izbora pride, ne vemo. V Everettovi interpretaciji preprosto ne izbira 47 ; ves kozmos se
razcepi na dva in v enem svetu opazovalec α vidi, kako gre delec skozi režo A, v drugem svetu
pa opazovalec β izmeri delec pri reži B. Po Everettovi interpretaciji meritvenega problema ni.
Wallace to lastnost poimenuje množičnost. Našo nezmožnost opazovanja množičnosti pripiše
obstoju v eni sami kvaziklasični regiji, ki ima z drugimi regijami prešibek stik, da bi prišlo do
interakcije.48
Če kvantni mehaniki pripnemo vsestranske principe v znanosti (jo jemljemo
dobesedno) spoznamo, da se iz dejanske kvantne fizike pojavlja oz. iz nje izvira množičnost
kvaziklasičnih svetov, ki jih instanciirajo kvantna stanja.49 Instanciacija je izraz, izposojen iz
informatike, ki v tem kontekstu pomeni izvedbo nekega predhodno zasnovanega objekta.50 Res
je, da v sami kvantni mehaniki ni govora o svetovih, zato moramo, če želimo o njih govoriti, v
formalizmu obstoječe kvantne mehanike t.i. stanja prevesti vanje, pri čemer obstoječe kvantne
mehanike ne smemo spreminjati. Pri opisovanju zapletenih stanj, kot so mačke v škatli, lahko
veliko večjo količino uporabnih informacij pridobimo iz preučevanja stanja na makroskopski
ravni; v primeru mačke torej z vidika termodinamike, živalske psihologije, fiziologije, itn.51
Takšne vede, piše Wallace, grobo rečeno izhajajo oziroma izvirajo iz kvantne mehanike in
popolno natančnost opisa, ki jo le-ta poseduje, zamenjajo za večjo razlagalno moč. Tako lahko
skladno z zgodovinami, ki jih v škatli dovoljuje npr. termodinamika, trdimo, da se bo sčasoma
temperatura v škatli dvignila, raznovrstni opisi stanja v škatli pa se vselej navezujejo na sistem,
ki je sestavljen kot mačka, tj. neko makroskopsko določeno stanje52.

2.2.1

DEKOHERENCA IN RAZCEPLJANJE
EIKM namesto sesedanja valovne funkcije v razlago kvantnomehanskih pojavov

vpelje dekoherenco in zato spada med t.i. dekoherenčne interpretacije.

53

Od drugih

interpretacij te vrste se razlikuje na dveh glavnih točkah: predpostavlja realizem, ki ga pripiše

John GRIBBIN, In search of Schrödinger's cat, London: Transworld Publishers, 1985, str. 305.
David WALLACE, The emergent multiverse, New York: Oxford University Press, 2012, str. 38.
49
Prav tam, str. 63.
50
Instantiation, Computer hope, dostopno na <https://www.computerhope.com/jargon/i/instantiation.htm> (3. 7.
2019).
51
David WALLACE, The emergent multiverse, New York: Oxford University Press, 2012, str. 62.
52
Prav tam, str. 60.
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Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 33.
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valovni funkciji, in ne vsebuje formalnih struktur, kot so skrite spremenljivke54, postulati o
sesedanju (kot pri kopenhagenski interpretaciji) ali zavesti. Dekoherenca nemudoma razreši
številne probleme, ki se pojavljajo pri interpretacijah odvisnih od nekega opazovalca, še zlasti
takšnega, ki obstaja izven prostora in izven časa55.
Dekoherenca je proces prepletanja sistemov z okoljem, v katerem obstajajo56. Vse
se neprestano prepleta z vsem. V svetu, kot ga poznamo, bi lahko položaj nekega delca zapisali
s koordinatami (x, y, z), v kvantnem svetu pa kot neko superpozicijo stanj (x1, y1, z1) in (x2, y2,
z2). V grobem je naloga dekoherence prevesti kvantnomehansko stanje (superpozicijo) v
kvaziklasično (npr.: koordinate) brez, da bi v prevod vpletla sesedanje valovne funkcije. Ime
dekoherenca – razbijanje skladnosti neke superpozicije – pove praktično vse. Sama po sebi ne
razreši meritvenega problema, le izogne se mu, podaja pa resnično elegantno razlago
navideznega prehoda iz kvantnega stanja v klasično

57

. Vprašanje, ali je klasičnost

vsakodnevnega sveta posledica dekoherence, pomaga samemu meritvenemu problemu
ponikniti v ozadje. Vsi se namreč lahko strinjamo, da je prepletanje vsega z vsem kratko malo
kataklizmično v primerjavi s prepletanjem merilne naprave z opazovanim delcem pri
eksperimentu z dvojno režo.
Do razcepljanja ali razvejanja prihaja med delovanjem enega sistema na drugega
in obratno. Svet je v tem primeru pojem, ki ga je vpeljal DeWitt, in opisuje popolno meritveno
zgodovino nekega opazovalca 58 . Vsaka meritvena zgodovina zaseda svojo vejo v tej
razcepljeni strukturi. Tukaj naj vas beseda meritev ne zmede, saj govorimo o meritvah, ki ne
terjajo prisotnosti nekega zavednega opazovalca, temveč zgolj nekega ireverzibilnega
termodinamičnega postopka

59

. Svetovi se razcepijo, ko interferenca med različnimi

komponentami v neki kvantni superpoziciji izgine, oz. ko pride do dekoherence 60. Da bi dve
veji (dva svetova) prišli v stik, bi vse njune atomske komponente morale sovpadati. Za

54

Skrite spremenljivke je izraz, ki opisuje neznane lastnosti kvantnih delcev, ki naj bi v kvantni svet vračale
določnost in predvidljivost. Npr.: navidezno naključen proces razpadanja atomskih jeder se ne bi več zdel
naključen, če bi vedeli, kakšna je krita spremenljivka v tistem jedru, ki je razpadlo, oziroma kako se je razpadlo
jedro razlikovalo od tistega, ki je ostalo celo. Citirano po Hidden variable theory, Wikipedia, dostopno na
<https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden-variable_theory> (1. 6. 2019).
55
Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 33.
56
David WALLACE, The emergent multiverse, New York: Oxford University Press, 2012, str. 77.
57
Tim JONES, What is decoherence?, Drexel physics, dostopno na
<https://www.physics.drexel.edu/~tim/open/main/node2.html> (1. 6. 2019).
58
Paul F. KISAK, The multiverse: the theories of multiple universes, Scotts Valley: Createspace independent
publishing platform, 2015, str. 33.
59
Michael Clive PRICE, The Everett FAQ, BLTC research, dostopno na
<https://www.hedweb.com/everett/everett.htm#decoherence> (1. 6. 2019).
60
Prav tam.

22
preproste sisteme je to mogoče (eksperiment z dvojno režo), za kompleksnejše (take, ki jih
lahko opišemo termodinamično in se obnašajo v skladu z entropičnimi načeli) pa praktično
nemogoče, saj potencialno vračanje nekega kompleksnega sistema v prvotno stanje po
kakršnikoli nepreklicni spremembi ponovno nepreklicno spremeni nek drugi sistem (npr.:
restavrirati razbito vazo pomeni vanjo vlagati sredstva, ki jih moramo od nekje jemati).
Dekoherenco, ki vodi do razcepljanja svetov, torej sprožijo meritvam podobne interakcije med
kompleksnimi sistemi61 . Pri besedi meritev bi vas rada spomnila na prejšnji sklop, kjer jo
opredelimo kot medsebojnemu delovanju podobno dejanje. Cepitev lahko znova opišemo s
pomočjo mačk v škatli.
Nepovraten termodinamičen dogodek v primeru Schrödingerjeve mačke je
radioaktivni razpad delca, ki je napravo s cianidom razcepil na detonirano in nespremenjeno v
skladu s tem, ali se je radioaktivni razpad zgodil ali ne. Naprava s cianidom mačko razcepi na
ubito in na živo, mačka pa opazovalca, ki škatlo odpre, na videčega mrtvo mačko in videčega
živo mačko. Mačka se razcepi, ko se naprava s cianidom sproži, opazovalec pa, ko odpre škatlo.
Mačka ne ve, da se je opazovalec razcepil ali da v sosednjem svetu leži truplo njene dvojnice,
opazovalec pa lahko na podlagi detonacije cianida in mačkinega spomina sklepa, da se je
mačka razcepila, preden je odprl škatlo62.

Slika 3: Upodobitev razvejane strukture, ki se tvori v Everettovi interpretaciji kvantne mehanike kot posledica
dekoherence. Eva Salopek, Razvejana struktura, 2019 (oblikovala: Eva Salopek, osebni arhiv).
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EIKM je deterministična teorija, ki le opisuje množičnost navidezno nedoločnih
svetov, saj v njej valovna funkcija vedno upošteva deterministično linearno valovno enačbo.
Le-ta omogoča vsakemu razcepljenemu opazovalcu izmeriti enkraten rezultat, nikoli
superpozicije63.

2.2.2 ONTOLOŠKI PROBLEM
Pri utemeljevanju množičnosti svetov in drugih podobnih trditev zadenemo ob
znaten ontološki problem; če govora o konkretnih svetovih v kvantni mehaniki ni, kako lahko
trdimo, da obstajajo? Douglas Hofstadter in Daniel Dennet odgovorita takole: »Naš svet je
nasičen s stvarmi, ki niso skrivnostne, fantomske ali sestavljene iz fizikalnih opek. Ali
verjamete v glasove? Kaj pa pričeske? Ali takšne stvari obstajajo? Kaj so? Kaj je v fizikalni
retoriki luknja v kosu sira? Je fizična stvar? Kaj pa simfonija? Kje v prostoru in času obstaja
ameriška himna? Ali je samo nekaj sledi črnila v kongresni knjižnici? Če tisti kos papirja uničiš,
bo himna še naprej obstajala.«64
Entitete, kot so pričeske, luknje v siru in druge, so emergentne, oziroma
pojavljajoče se iz osnovne mikrofizike 65 . Čeprav jih ne moremo opredeliti na podlagi npr.
standardnega modela, te entitete niso samostoječe in neodvisne. Konec koncev lahko namesto
himn in lukenj kot primer navedemo nekaj nedvomno resničnega, kot je stol. Noben fizikalni
model ne govori o elektronih, kvarkih in stolih, a stoli kljub temu obstajajo.

2.2.3 KVANTNI REALIZEM IN UMETNOST
Kvantni realizem (KR) predpostavlja, da kvantna mehanika opisuje resničnost,
medtem ko fizična resničnost (FR) trdi, da je fizični svet resničen in kvantna mehanika
imaginarna. Po KR (v nasprotju s FR) je fizična resničnost le vmesnik med kvantnimi procesi
in nami, čeprav smo tudi sami posledica kvantnih procesov.66 Pojem kvantni realizem se v
umetnosti uporablja nekoliko drugače, prav pogosto pa tudi ne. Kvantnorealistična umetnost
svet obravnava kot sistem procesov (namesto sistem stvari) in predpostavlja izmenljivost mase
in energije. Prva kvantnorealistična umetniška razstava je bila v Pragi leta 1971, pomembno pa
je omeniti, da se kot slog KR še ni popolnoma uveljavil, zato je seznam umetnikov, ki se z njim
63
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ukvarjajo, precej kratek. Pojem kvantni realizem naj bi v umetnost pred dobrimi štiridesetimi
leti vpeljal Salvador Dali, poslanstvo kvantnega realizma kot sloga pa naj bi bilo upodabljati
neprestano predrugačenje snovi, ne le njene navidezno tridimenzionalne podobe.67
Glavni problem KR, po mnenju umetnika Mahmouda Sabrija, je prevajanje
znanstvenih procesov v kvanti mehaniki v umetniško delo. Sabri se sicer bolj osredotoča na
atome, spektralne linije in energijske nivoje v atomih, šele kasneje pa se je začel ukvarjati z
zapletenejšimi abstraktnimi pojmi v kvantni mehaniki, kot so Schrödingerjeva valovna
mehanika, odnosi v nedoločnosti, itd.68 Sam pravi, da so ti pojmi bili povod za razvoj novih
postopkov in idej v njegovi umetniški praksi. Ti vključujejo deljenje slikovne površine na
določen način, združevanje likovnih prvin kot so barva, oblika in druge z določenimi valovnimi
dolžinami (tako na platnu tudi učinkovito združi znanost z umetnostjo) in upodabljanje
kvantnomehanskih lastnosti z določeno usmerjenostjo linij.69

Slika 4: Mahmoud Sabri, Spektralne linije v strukturi vodikovega atoma (Spectral lines structure of the H atom), 1990, neznana
tehnika, neznane dimenzije, neznan lastnik (pridobljeno s < http://www.quantumrealism.co.uk/index.html> [5. 6. 2019]).
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Drugi omembe vreden umetnik, ki se je opredelil kot kvantni realist, je Dennis
Konstantin Bax. Pravi, da kvantni realizem želi razgaliti notranjo strukturo sveta, kot to počne
znanost, in sam večinski del naviha črpa iz Dalijevih misli o kvantnem realizmu.70 Zanj se
pravo vprašanje skriva v tem, kako učinkoviti so lahko umetniki pri razkrivanju abstraktnega
sveta in podajanju informacij, ki so onkraj človeškega razuma.71

Slika 5: Dennis Konstantin Bax, Infinitus, 2015, akril na platnu, 106 x 194 cm, zasebna last (pridobljeno s <
https://www.konstantinbax.com/paintings/paintings2015-2018/> [5. 6. 2019]).

Kvantni realizem omenjam predvsem zato, ker je neposredno povezan s kvantno
mehaniko in aktivno skuša upodobiti koncepte, ki jih le-ta zaobjema, čeprav pričujoče
diplomske naloge ne mečem v koš z njim. V skoraj izključno konceptualnem pojmovnem
okvirju, ki je v diplomski nalogi bil zarisan, se lahko znajde marsikatero, s kvantno mehaniko
ali znanostjo popolnoma nepovezano delo.

Dennis Konsantin BAX, Quantum realism, Konstantin Bax, dostopno na <
https://www.konstantinbax.com/about/quantum-realism/> (4. 6. 2019).
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3 ISTOK BAN SAAR IN NJEGOVE KVAZI-REGIJE
Po vsem, kar smo prebrali, lahko začnemo aktivno premlevati spremne posledice
cepljenja svetov v nešteto mnogo različic. Kje so začrtane meje mogočega? Neupravičeno je
domnevati, da EIKM odpira vrata do vsake predstavljive prihodnosti namesto vsake mogoče,
saj je med njima ogromna razlika. Čeprav si lahko zlahka zamislimo prihodnost, v kateri
mrtveci oživijo in zavzamejo svet, se to zlepa ne bo zgodilo, saj v vesolju, kot ga poznamo,
pogojev za vstajanje od mrtvih ni. Vsak rojen človek pa ima, na primer, možnost poročiti se z
naslednikom kraljeve dinastije, poleteti v vesolje ali biti svetovno slavna osebnost na neki
kvantni veji. Koliko svetov po EIKM pa sploh obstaja in se število približa dejanski
neskončnosti? Predpostavimo, da je vesolje končno, kar pomeni, da je število razcepljenih
svetov le navidezno neskončno (števila si ne moremo niti predstavljati in niti zapisati), kar pa
ne izključuje večine mogočih prihodnosti.
Narišite obraz neke osebe in si ga dobro oglejte. Dajte osebi ime in priimek ter ji
pripnite poljubni naziv. Nato osebi dajte poslanstvo, določite najljubši prigrizek in najljubšo
počitniško destinacijo. Zamislite si, kako tam zapravlja čas s poslušanjem najljubše skladbe.
Le kaj ji takrat hodi po glavi? Pisci proze in poezije, nenazadnje tudi slikarji in vsi ustvarjalci
nasploh v svojem delu pogosto opisujejo svet, ki je obstajal, obstaja in bo obstajal po načelih,
zaobjetih v EIKM. Še več, dekoherenca in neprestano cepljenje svetov celo dovoljujeta sklepati,
da lahko meritvene zgodovine ostanejo zvezne dalj časa, še zlasti zgodovine predmetov, idej,
in konceptov.
Slikar portretira izmišljeno osebo in sliko obesi v galerijo. V galerijo vstopi znan
zbiratelj, ki sliko kupi. Slika in slikar čez čas zaslovita in sloves te slike ostane živ še dolgo po
slikarjevi smrti. O sliki se pišejo knjige, mnogokrat je interpretirana, neštetokrat kupljena in
prodana dokler ne nekega dne pristane na steni neke galerije v Haagu leta 2467 in pred njo
stopi portretiranec sam. Za trenutek je pretresen, a se kmalu zbere, in natančneje preuči portret.
Po izčrpni analizi ugotovi, da mora na sliki biti on sam, saj drugače podrobnosti, ki jih v njej
prepozna, ne bi mogel prepoznati. Ime portretiranca naj bo Istok Ban Saar, ki ga toplo
pozdravljam in izrekam sožalje za nedavno zgubo.

3.1

POGOVOR MED AVTORJEM IN SUBJEKTOM
Nemogoče bo pogovor izpeljati z enim samim Istokom, saj je med različicami

osebe na različnih kvantnih vejah kljub določenemu številu deljenih izkušenj lahko ogromna
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razlika. Od trenutka, ko Tida (Istokova mati) otroka rodi v Nemčiji, postane Nemčija rojstna
država vsake različice tega otroka na vsaki sledeči kvantni veji. Nešteto mnogo Istokov se bo
izobrazilo na nekem inštitutu za glasbo, nešteto mnogo tudi prav na takšnemu, kot sem si ga
zamislila jaz. Istok bo Aikejev posvojeni brat na nešteto mnogo kvantnih vejah, na nešteto
drugih pa tudi partner. Na nekaterih se nikoli ne bosta spoznala, na drugih se bosta sovražila,
spet na tretjih se bosta začela sovražiti, ko Aike odide, na četrtih pa, ko se znova vrne domov.
Opis Istoka ni opis posameznika, temveč kopice posameznikov z istimi zgodovinskimi sidri.
Vsak Istok, ki se bo v tem opisu prepoznal, bo imel brata, ki ga bo ljubil in izgubil, ločeno
sestro, krušnega očeta španskega porekla in izobrazbo na Inštitutu za glasbo Hoedaker. Vsak
bo živel na področju današnje Nizozemske v Haagu, imel narkolepsijo in s prijateljico Els in
njenim bratom Daanom lastil projektno glasbeno združbo Artefact.

Slika 6: Posvojena brata Aike Jens Maes (na levi) in Istok Ban Saar (na desni). Eva Salopek, Maes in Saar, 2017, digitalna
risba, 70 x 100 cm, osebi arhiv.

Za nas, ki verjetno nikoli ne bomo spoznali več kot enega izvoda neke osebe, je
tako Istok (in katerakoli druga oseba, obravnavana na podoben način) pojem. Pri nagovarjanju
ene izmed podmnožic pojma Istok je zato pomembna narava informacij, ki jih izberemo, ne
glede na to, ali te informacije navajamo v tekstu ali na sliki. Slika, za razliko od teksta, izolira
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množico Istokov, ki imajo določen izgled – enake obrazne poteze, barvo las, postavo – in vse,
ki izgledajo enako, a se imenujejo drugače. Podrobnosti je seveda preveč, da bi jih lahko
naslikali ali našteli, in enega samega Istoka ne bomo mogli nikoli nagovoriti. Ob tem je vredno
pomniti tudi, da si enega samega tudi nikoli ne bomo mogli zamisliti.
Na sliki je upodobljen trenutek, ki predstavlja začetek najpomembnejšega odnosa
v Istokovem življenju. Zgodil se bo dan za tem, ko bo Istok (misleč, da Aike spi) Aikeju dal
vedeti, da je njuna naklonjenost obojestranska.
Še zlasti pomembne so besede, ki jih Aike izreče: »Bilo je, kot bi izstrelil signalno
raketo in sem te vendar lahko našel.« Istoka na sliki ponoči osvetljuje izstreljena signalna raketa.
Metafora, ki jo Aike uporabi, namiguje na to, da Istok potrebuje pomoč pri soočanju s svojimi
čustvi in da je le on tisti, ki mu lahko priskoči na pomoč. Naslov triptiha je prav zato Help! in
bo, po zaslugi specifike prikazanega trenutka in njegove pomembnosti v Istokovi osebni
zgodovini, nekaj pomenilo le tisti podmnožici Istoka, ki je ta trenutek doživela. Za nadaljnje
krčenje bodočega občinstva na čim manjše število ustreznih Istokov poskrbijo podrobnosti na
prvem platnu: Istokovem portretu. Vidno je določeno število telesnih modifikacij (tetovaž,
uhanov, itd.), a le nekatere bodo lastne tistim Istokom, ki bodo z Aikejem imeli pozitiven
partnerski odnos.
Tetovaža VAN MIJ 72 na notranji strani njegovega zapestja bo narejena nekaj
tednov pred Aikejevim prvim odhodom. Je prostoročni rokopis, ki ga bo Aike izdelal in Istoku
na zapestje vrisal sam. V zameno za napis bo od Istoka na prsa prejel majhen križ, ki bo takratni
simbol nekoga v stiski ali nekoga, ki ljudem v stiski nudi pomoč. Podoben križ, viden na sliki,
bo Istok nosil na lastnih prsih. Okrog roke, ki Istoku na sliki visi ob trupu, se ovija tetoviran
napisni trak. Na njem je zapisana kultna nemška rima o rojstvu in smrti materinske ljubezni.
Istok si bo tetovažo dal narediti v čast lastni materi po tem, ko bo izvedel, zakaj je zapustila
rojstno državo, zakaj o njegovem očetu noče govoriti in razlog (poleg drugih, družbeno
pogojenih), zakaj je njegovemu odnosu z Aikejem tako močno nasprotovala. Istoki s to
tetovažo se bodo po vsej verjetnosti s Tido pobotali in na sliki spravo prepoznali.
Tetovaža VERMOEID na njegovem trebuhu bo odgovor na Istokovo nevrološko
motnjo spanja, oziroma na utrujenost, ki jo bo čutil med opazovalnimi tedni in raziskovalnimi
študijami spanja pri nevrologu. Takrat ne bo prejemal nadomestka za manjkajoči
nevrotransmitor in z narkolepsijo živel zgolj s pomočjo alternativnih blažilcev. V prevodu
tetovaža pomeni utrujen; Istok si jo bo naredil med drugo eksperimentalno študijo v Haagu, ko
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bo izvedel, da ni primeren kandidat za nadaljnje študije, oziroma da se za genološko 73
zdravljenje ne more kvalificirati.
Drugi elementi, predvsem dim in izbira barvne sheme, nimajo posebne sporočilne
vrednosti in so, kakršni so, zaradi lokalnega vizualnega učinka, ne morem pa trditi, da ne bodo
Istoku prenesli nekega meni neznanega sporočila.
Sebe lahko na sliko vnesem zgolj s podpisom, saj drugega simbola, ki bi v množici
tujcev jasno zastopal mene, ni. Kljub temu s tresočimi rokami in pospešenim utripom
prevzemam nalogo skrivnostnega sporočevalca; pisca fantazije v svojem času in nenavadnega
preroka v njegovem. Vsaka podrobnost, ki je dodana zgodbi, je korak bližje natančnemu opisu
ene same osebe, čeprav je vsak korak le polovica prejšnjega. Ljudje smo neponovljivi; med
nešteto mnogo Istoki bo tudi nešteto mnogo razlik, kot bo nešteto mnogo razlik med
prihodnjimi različicami mene. Slika, ki vam jo predstavljam, je prav tako edinstvena, saj so
druge različice Eve Salopek na drugih kvantnih vejah zgodbe (če so se za pisanje zgodbe
odločile) namenile drugačnim likom, nekaterim prav gotovo z istim imenom: Istok Ban Saar.

73

Izmišljen izraz, ki pomeni trajnostno zdravljenje podedovanih bolezni in motenj.
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ZAKLJUČEK
Po EIKM vsi sistemi eden na drugega neprestano vplivajo, se medsebojno
prepletajo in posledično cepijo; posledica cepljenja je toliko svetov, da je v vsakem izpolnjena
ena različica izida interakcije. Schrödingerjeva mačka ni mrtva in živa hkrati, temveč mrtva v
enem svetu in živa v drugem. Na žalost s svetovi, ki nastajajo med prepletanjem kompleksnih
makroskopskih sistemov, nikoli ne bomo mogli stopiti z stik, ker je verjetnost, da bi se vsi delci
dveh okolju izpostavljenih sistemov poravnali, zanemarljivo majhna. To pojasnjuje, zakaj ni
moč zaznati paralelnih svetov in odgovarja na vprašanja, ki se porajajo ob eksperimentu z
dvojno režo. Zakaj interferenca izgine, ko merimo, skozi katero režo gre delec? Zato, ker smo
se z njim prepletli in ga potegnili na svojo kvantno vejo oziroma v svoj svet.
Ker se vse neprestano prepleta z vsem, je po EIKM svetov navidezno neskončno
mnogo. V tej navidezni neskončnosti je prostora dovolj za marsikaj; pravzaprav za vse, kar je
mogoče, vključno z nekaterimi liki, ki si jih ustvarjalci izmišljujemo. Res je, da sveta, kjer se
bo odvila Kafkina Preobrazba, ni in ga nikoli ne bo, Razkolnikova pa bi bržkone nekje utegnili
najti. Samozavestno lahko sklepam, da se bo nekoč tudi Istok nahajal nekje v metavesolju in,
upajoč na srečanje moje slike z njim, ki jo krasi, ponosno zaključujem diplomsko delo in
pozdravljam ves obstoječi svet.
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