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Edwin Abbott Abbott po chwalebnym ukończeniu szkól i studiów poświe˛cil
sie˛ nauczaniu i pedagogice, be˛da˛c wieloletnim (1865–1889) dyrektorem City
of London School. Wśród ponad 50 ksia˛żek: podre˛czników szkolnych, tekstów
literackich i teologicznych, które napisal, Flatlandia jest rodzynkiem, fantazja˛
matematyczna˛, ale nie tylko. W Anglii ksia˛żka pocza˛tkowo nie zyskala szerszego
oddźwie˛ku i tak naprawde˛ zostala odkryta dopiero znacznie później (pierwsze
dwa wydania w 1884 r., a z nazwiskiem autora na okladce dopiero trzecie
w 1926). Co do pomyslów, Flatlandia dużo zaczerpne˛la z wydanej cztery lata
wcześniej, w 1880 roku, ksia˛żki Charlesa Howarda Hintona nosza˛cej tytul
Co to jest czwarty wymiar?. Tematyka „czwartego wymiaru” należala nie
tylko do matematyki, ale także byla cze˛ścia˛ szeroko poje˛tego wiktoriańskiego
spirytualizmu, psychologii, religii czy duchowości. Oznaczala również rozmaite
tajemnicze, niezbadane zjawiska lub też wyobrażenia o nich, jak np. telepatia
i jasnowidztwo oraz zagadnienia dotycza˛ce czasu i podróży w czasie [Wells].
Wiele z tych pomyslów poste˛powalo za niedawnymi odkryciami matematycznymi
(np. geometrie nieeuklidesowe, powierzchnie Riemanna) i przenosilo je na inne
pola, ale także wyprzedzalo niedalekie już fundamentalne zmiany w fizyce –
w rozumieniu przestrzeni i czasu – które przyniosla teoria wzgle˛dności.
W najwie˛kszym skrócie: Flatlandia ma dwie cze˛ści. W pierwszej opisany jest
świat plaszczaków ograniczonych do swojej plaszczyzny, która jest dla nich
calym światem. W drugiej cze˛ści natomiast jeden z plaszczaków, Kwadrat,
zostaje zabrany w przestrzeń trójwymiarowa˛, a my śledzimy jego reakcje
i refleksje wynikle z tego nowego dlań doświadczenia.
Podtytul Flatlandii „Romance in many dimensions” – co można tlumaczyć
jako „przedsie˛wzie˛cie o wielu wymiarach” – jest zagadkowy, a okladka kilku
pierwszych oryginalnych wydań angielskich sugeruje, że rzecz nie be˛dzie tylko
o matematyce.

Flatland. A Romance of Many
Dimensions, okladka szóstego wydania,
1950 r.

Widzimy Flatlandie˛ wylaniaja˛ca˛ sie˛ z chmur i dwa cytaty z Szekspira. Pierwszy
(„Na Boga, to sa˛ niepoje˛te dziwy!”) to slowa Horacja wypowiedziane w trakcie
rozmowy Hamleta z duchem Ojca, drugi to odpowiedź Hamleta („Przyjmij je
zatem i nie próbuj poja˛ć”), za którym kryje sie˛ – naste˛pne linijki w tekście
Hamleta – slynne „There are more things, Horatio, that are dreamed of in your
philosophy” („Wie˛cej jest rzeczy w niebie i na ziemi, niż sie˛ wydaje naszym
filozofom, drogi Horacjo”, akt 1, scena 5, tlumaczenie: Stanislaw Barańczak).
Ponadto wydania z 1884 roku ukazaly sie˛ pod pseudonimem „A Square”.
Kwadrat to bohater opowieści, jednak ów pseudonim można również odczytać
jako żartobliwe nawia˛zanie do nazwiska i (tak samo brzmia˛cego) drugiego
imienia prawdziwego autora [Rucker].
Nie sposób wymienić wszystkich odcieni interpretacyjnych i domniemanych
zamierzeń autora przypisywanych dzielku skierowanemu do czytelnika epoki
wiktoriańskiej. Interpretacje z epoki mówily o nauczeniu mlodych ludzi zasad
elementarnej geometrii, o przypomnieniu istnienia nowych geometrii i pra˛dów,
znajduja˛cych sie˛ poza ówczesnym systemem edukacji w Anglii (jak np. geometria
n-wielowymiarowa z n > 3 czy Riemannowska), a poza matematyka˛ – o oczywistej
satyrze na ówczesne spoleczeństwo i o wycieczkach metafizycznych autora pod
plaszczykiem geometrii [Bayley].

Flatlandia, czyli Kraina Plaszczaków,
okladka polskiego wydania, 2008 r.

Pomysly z Flatlandii zawsze byly też powia˛zane z obecnym w świadomości
spolecznej (wtedy i dziś) szerokim problemem „czwartego wymiaru”. Omówienie
dzisiejszych interpretacji jest jedna˛ z intencji ksia˛żki Iana Stewarta The
Annotated Flatland [Stewart], który uważa, że „znaczenie Flatlandii rośnie
z każdym uplywaja˛cym rokiem”.
Autor niniejszego tekstu uważa podobnie, choćby dlatego, że jeden z glównych
problemów Flatlandii dotyczy granic poznania racjonalnego wyznaczonych
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przez nasze wlasne ograniczenia; nasza logika i wszelkie wyobrażenia sa˛ wszak
ograniczone już choćby przez strukture˛ naszego mózgu, nasze doświadczenia
i nasz je˛zyk. Z ograniczeń wlasnej logiki zdal sobie sprawe˛ Kwadrat, zabrany
przez Kule˛ w świat trójwymiarowy. Brakowalo mu poje˛ć i je˛zyka, aby wyrazić to,
co zobaczyl, jako że logika w przestrzeni trójwymiarowej byla zupelnie inna niż
jego logika plaszczaka.
A może my sami jesteśmy takimi plaszczakami? Zawsze dobrze mieć taka˛
ewentualność na uwadze przy ferowaniu „racjonalnych” wyroków w różnych
kwestiach.

Flatterland I. Stewarta, okladka
pierwszego wydania z 2001 roku

W tym miejscu bezpieczniej be˛dzie wrócić do matematyki, zgodnie ze
wskazaniem Pascala, „car ce qui passe la géométrie nous surpasse” [Pascal]
(ponieważ to, co wykracza poza geometrie˛ [tzn. matematyke˛], przerasta nas).
Przenieśmy sie˛ wie˛c w czasie do wiktoriańskiej Anglii. Wyksztalceni ludzie
tamtego okresu mogli mieć sporo trudności z poje˛ciem wymiaru w obre˛bie
ówczesnej matematyki wyższej. W gruncie rzeczy, Flatlandia w dużej mierze
dotyczy wlaśnie problemu wymiaru, cztero- i wie˛cej wymiarowej geometrii
euklidesowej oraz geometrii powierzchni Riemanna.
Na te dwie rzeczy autor Flatlandii zwracal uwage˛ czytelnika, posluguja˛c sie˛
historyjka˛ o plaszczakach. Sam nie be˛da˛c matematykiem, dobrze rozumial
ważność tej tematyki.

The Fourth Dimension R. Ruckera,
okladka wydania z 2014 roku (pierwsze
wydanie 1984 r.)

Wste˛ga Möbiusa i butelka Kleina

System edukacyjny w wiktoriańskiej Anglii w zakresie matematyki byl bardzo
tradycyjny. Królowalo liczenie i mierzenie oraz geometria euklidesowa w zakresie
wymiarów nie przekraczaja˛cych trzy. Specjalny status tej ostatniej wynikal
z przekonania, że po pierwsze jest ona wbudowana w nasz system myślenia, po
drugie można za jej pomoca˛ opisać cala˛ fizyke˛ (co wykazal przecież Newton,
nieprawdaż?) oraz po trzecie jest wzorem wszelkiego rozumowania, również
w zakresie metafizyki. Wyobrażenia byly przed wzorami. Każdy wie, co to jest
okra˛g o promieniu a, jego opis wzorem x2 + y 2 = a2 jest wtórny. Uogólnienie
tego wzoru do czterech wymiarów moglo być co najwyżej anomalia˛ algebraiczna˛
i niczym wie˛cej. Sam Newton takich dziwactw nie potrzebowal, be˛da˛c bardzo
sceptycznym wobec wartości algebry Kartezjusza, groża˛cej zerwaniem ze
„zdrowa˛” geometria˛ (które zreszta˛ później nasta˛pilo).
Byl już zatem najwyższy czas, aby unowocześnić edukacje˛ matematyczna˛
w Anglii i pokazać nowe idee w zakresie geometrii. Nauczanie po staremu
powodowalo zapóźnienie Anglii w stosunku do Europy w nauczaniu matematyki,
a także w rozwoju fizyki i zastosowań w przemyśle. Zdawali sobie z tego sprawe˛
znakomici uczeni angielscy, wśród nich Charles Babbage, James J. Sylvester,
Arthur Cayley czy William K. Clifford, próbuja˛cy uświadomić ten problem
decydentom oraz publice i wplyna˛ć na zmiane˛ przestarzalego systemu edukacji.
Na przyklad w 1873 roku W. K. Clifford przetlumaczyl na angielski tekst
wykladu Riemanna O hipotezach, które leża˛ u podstaw geometrii. Flatlandia
również slużyla świetnie temu celowi.
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Świat plaszczaków to także prosty przyklad rozmaitości
dwuwymiarowej rozpatrywanej jako rzecz sama w sobie,
w duchu idei Riemanna. Plaszczaki nie maja˛ przecież
poje˛cia, że może istnieć inny świat poza ich wlasnym. Nie
wiedza˛, że nie trzeba nawet opuszczać dwóch wymiarów,
aby eksplorować zaskakuja˛ce światy, np. „dziwola˛gi”
w rodzaju wste˛gi Möbiusa i butelki Kleina (zob. artykul
Michala Miśkiewicza w ∆721 ).
„Czwarty wymiar” nie utracil do dziś w oczach szerszej
publiki swojego powabu, czego jednym z wyrazów sa˛
popularnonaukowe ksia˛żki inspirowane nowymi odkryciami
w fizyce, które to ksia˛żki można traktować jako dalsze cia˛gi
Flatlandii. Na przyklad Flatterland [Stewart, Flatterland],
gdzie można sie˛ dowiedzieć, jak uciec z czarnej dziury
(gdyby ktoś mial taka˛ potrzebe˛).

