Jacek Lech

Oto Płaszczaki
Płaszczaki to dwuwymiarowe istoty, dla których całym wszechświatem jest płaszczyzna. Wprawdzie nikt ich nie widział, ale i tak wiemy
wiele na ich temat.
Wydaje się, że człowiek pogodził się
z myślą, że nie jest jedynym rozumnym bytem we wszechświecie. Niektórzy oczekują z niecierpliwością na
dowód istnienia Płaszczaków. Nie
marnując czasu, starają się poznać te
istoty siłą wyobraźni i intelektu.
Płaszczaki żyją na płaszczyźnie i nie
dostrzegają nic poza nią. Pierwszym,
który nadał nazwę temu światu, był
angielski teolog i znawca literatury E.
A. Abbott. W 1884 roku napisał swoją
najsłynniejszą książkę, zatytułowaną
„Flatlandia”1 , opowieść o dwuwymiarowej krainie zamieszkałej przez ﬁgury geometryczej. Powieść znalazła
szybko wielu wielbicieli i zdobywa nowych do dziś. Bawi i prowokuje do
myślenia. Szybko się jednak okazało,
że Flatlandia według Abbotta, choć
tak inspirująca, byłaby znacznie ciekawsza, gdyby zamieszkiwały ją nie ﬁgury geometryczne, ale istoty podobne
do ludzi. Przyjmując właśnie założenie możliwie największego podobieństwa świata Płaszczaków do naszego,
wymyślanie tego świata staje się pasjonującą zabawą. Przedstawię kilka rezultatów tych dociekań, co być może
zachęci Was do dalszych poszukiwań.
Już sam wygląd Płaszczaka jest tematem gorących dyskusji. Największą
popularność zdobyła koncepcja A. K.
Dewdneya. Pod koniec lat siedemdziesiątych naszego wieku opublikował
on kilka prac, w których udowadnia
możliwość istnienia Świata Płaszczyzny. Ustanawia podstawy ﬁzyki, che-
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mii i biologii, a także przedstawia
liczne konsekwencje praw natury. Jego
Płaszczak ma dwoje oczu, po jednym
z każdej strony ciała. Dzięki temu nie
można niezauważenie zajść go od tyłu.
Rozmyślając nad budową Płaszczaka
starajmy się, by jak najmniej różnił
się od nas. Musimy jednak pogodzić
się z tym, że nie zawsze pełna analogia jest możliwa. Klasycznym tego
przykładem jest odpowiedź na pytanie: Czy Płaszczak może mieć układ
pokarmowy taki jak my? Nie, ponieważ rozpadłby się wtedy na dwie części!

Gdyby Płaszczak miał układ pokarmowy podobny do naszego, to pies mógłby wyprowadzić na spacer fragment swego pana

Nie sposób omówić wszystkich aspektów anatomii Płaszczaków, ale nie
mogę pominąć milczeniem lekceważących opinii dotyczących ich możliwości
intelektualnych. Faktem jest, że przestrzenna konstrukcja naszego mózgu
pozwala na niewspółmiernie większą

liczbę bezkolizyjnych połączeń między komórkami nerwowymi, niż jest to
możliwe w dwóch wymiarach. Jednak
wykazano, że skrzyżowanie połączeń
wcale nie stoi w sprzeczności ze sprawnym przekazywaniem impulsów. Być
może Płaszczaki myślą przez to wolniej od nas, ale to pewnie jedyna intelektualna sprawność, która ich od nas
różni. Zresztą kto wie, jak stymulujące
dla rozwoju ich mózgu były ograniczenia Świata Płaszczyzny?
Płaszczaki poruszają się krokiem dostawnym. Mają kłopoty z wyminięciem innych przechodniów. Pierwotne
Płaszczaki przeskakiwały się. Towarzyszyły temu pewnie ścisłe zasady
grzeczności, regulujące, kto skacze,
a kto kuca. W miarę postępu techniki
wymyślono wiadukty, a te wkrótce zostały wyparte przez tunele.

Dewdney wymyślił wiele urządzeń,
którymi mogą posługiwać się Płaszczaki. Zauważył, że w dwuwymiarowym świecie można posługiwać
się równią pochyłą, dźwignią, sprężyną, zawiasem. Rura wymaga dodatkowych elementów utrzymujących
ścianki w stałej odległości. Koło, choć
jest znane, głównie służy dzieciom
do zabawy, gdyż nie można zamontować w nim osi. Z tego też powodu Płaszczaki nie mają samochodu
podobnego do naszego. Niewykluczone, że wymyśliły inny sposób użycia

koła, a może najpopularniejszym środkiem lokomocji jest poduszkowiec?
Warto zastanowić się nad budową bardziej i mniej złożonych płaskich urządzeń.
Przyjrzyjmy się sztućcom Płaszczaków.
Płaski widelec wygląda tak jak nasz,
ale trudniej go wbić w kawałek mięsa.

Nóż i widelec płaszczaka

Narzędzie w kształcie naszego noża niczego nie przetnie w płaskim świecie.
Może zaledwie służyć do rozpłaszczania bochenka chleba. Kromki łatwo
ciąć ostrym klinem. Łyżką przypominającą naszą Płaszczak łatwo nakarmi
sąsiada siedzącego naprzeciwko, ale
nie traﬁ do własnych ust (nie może
obrócić ręki!). Sprytnie omija ten kłopot „podwójna” łyżka. Wykorzystuje
ona fakt, że w czasie przelewania zupy
z jednego wgłębienia do drugiego nie
może ona wylać się „na boki”.

Ten „nóż” nie przekroi niczego w świecie
płaszczyzny
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Płaszczak pisze na kartkach papieru
w kształcie odcinka i posługuje się alfabetem podobnym do stworzonego
przez Morse’a. Zna wiele instrumentów, maluje, rzeźbi. Gra w karty
i, uproszczone wprawdzie, nasze gry
planszowe. Jednak sporo ziemskich
zabaw traci na atrakcyjności. Wystarczy pomyśleć o dryblingu w piłce nożnej czy traﬁaniu do dołka w grze
w golfa. Chodzenie na szczudłach jest
zbyt łatwe, by było zabawne, a wyprzedzenie rywala w czasie wyścigu zbyt
trudne. Płaszczak ma mniej od nas
kłopotów z utrzymaniem się na lotni.
Ciekawe, jak sobie daje radę na desce surﬁngowej. Pytania takie można
mnożyć w nieskończoność i, co najatrakcyjniejsze, na większość z nich nikt
jeszcze nie odpowiedział. Mamy więc
wspaniałą okazję, by połączyć ścisłe
rozumowanie z wyobraźnią.

Podwójna łyżka

Podczas, gdy będziemy penetrować
Świat Płaszczyzny, przyjemnie jest
pamiętać o uprzywilejowanej pozycji, jaką daje przewaga jednego
wymiaru. Możemy niezauważeni obserwować Flatlandię, w tajemniczy
sposób pojawiać się w niej i znikać, widzieć wnętrza Płaszczaków i ich szaf,
a nawet w tych wnętrzach poszperać.
Zdołamy też wyjąć Płaszczaka z jego
świata i przenieść do innego.
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Jeżeli jakiś czterowymiarowy stwór istnieje, to on też może patrzeć na
nas niezauważony, a my przed nim
ukryć się nie możemy. Może też wsadzić swoje palce do zamkniętego pokoju, w którym siedzę. Byłoby to
dla mnie doświadczenie przerażające.
Widok tych palców (a raczej brył będących ich trójwymiarowymi przekrojami) pojawi się w sposób na pozór
zupełnie niezrozumiały. Palce nie
przebiją się przez drzwi czy ściany, pojawią się w środku pomieszczenia „znikąd”. Mogą mnie uchwycić. Powinny
to zrobić ostrożnie. Jeśli napotkacie
Płaszczaka, bądźcie ostrożni, by przez
nieuwagę nie obciąć sobie nim palca.
Najlepiej złapać go między dwie kartki
przylegające do jego świata.
Podobnie czterowymiarowy stwór może ująć mnie między dwie przestrzenie równoległe do naszej. Potem może
przenieść mnie do innego trójwymiarowego świata (to tak, jakbyśmy
przenieśli Płaszczaka na inną „kartkę
papieru”), równoległego do naszego
lub przecinającego go. W tym drugim przypadku jest szansa, że znajdę
wspólną dla obu przestrzeni płaszczyznę i będę umiał na niej napisać Wam
kilka słów. W końcu jednak poprosiłbym stwora o zwrócenie mnie mojemu trójwymiarowemu światu. Mam
nadzieję, że będzie uważał; inaczej bowiem po powrocie może się okazać, że
mam serce po prawej stronie i uparcie
wyciągam lewą rękę na powitanie.

1

Mimo popularności w Anglii, na język
polski została przetłumaczona dopiero po
ponad stu latach – w 1997 roku. Tłumaczenia dokonali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod kierunkiem
ich nauczyciela – autora niniejszego artykułu. Książkę wydało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (przyp. red.).

