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Fo tografja drobnej części nieba, zdjęta przy pomocy n ajw ięk
szego istniejącego teleskopu (Mount Wilson, 100-calowy). W ięk
szość plam ek stanowią mgławice, odlegle od nas o 50 miljonów
la t św iatła. K ażd a mgławica zawiera tysiące miljonów gwiazd
lub też m aterjal dla icli powstania. Możemy sfotografow ać około
dwuch miljonów takich mgławic, m iljony miljonów zaś islnieje
prawdopodobnie poza zasięgiem teleskopu.

PRZEDMOWA
Rozpowszechniło się szeroko przeświadczenie, iż nowe
wskazania astronomji i fizyki są powołane do spowodowa
nia olbrzymiego przewrotu w zapatrywaniach naszych, za
równo na wszechświat, jako całość, jak i na znaczenie życia
ludzkiego. Ostateczny wynik zagadnienia należy oczywiście
przedewszystkiem do dziedziny filozofji, lecz, zanim filo
zofowie osiągną prawo zabrania głosu, powinniśmy zwrócić
się do nauki, prosząc ją o wypowiedzenie swego zdania,
zarówno co do faktów

stwierdzonych, jak

i

tym cza

sowych hipotez; w tedy dopiero będziemy mogli przenieść
dyskusję na teren filozoficzny.
Z takiemi to myślami przystąpiłem do napisania ni
niejszej książki; nawiedzały

mię

przytem

częste wąt

pliwości co do znaczenia takiego dodatku do olbrzymiej
ilości dzieł, napisanych już na ten temat. Nie mogę po
wołać się na żadne specjalne kwalifikacje poza zwykłem
stanowiskiem prostego widza; filozofem nie jestem ani
z upodobania, ani z wyszkolenia, naukowa zaś praca moja
leżała przez długie lata poza areną spornych teoryj fizycz
nych.
Cztery pierwsze rozdziały,

tworzące

główną

część

książki, zawierają krótkie rozważania, omawiające w sze
rokich zarysach te zagadnienia naukowe, o których sądzi
łem, iż mogą stanowić pożyteczny przyczynek do rozwi
kłania ostatecznego zagadnienia filozoficznego.
N owy świat fizyki

i
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Przedmowa

Ostatni rozdział natomiast stoi na wręcz odmiennej
płaszczyźnie.

Każdemu

przysługuje

prawo

własnych wniosków ze zjawisk objawionych

wyciągania
przez n o 

woczesną naukę; rozdział ten zawiera poprostu komen
tarze, które ja sam, aczkolwiek obcy jestem w krainie
myśli filozoficznej, wysnułem z naukowych faktów i hi
potez, rozpatrywanych w głównej części książki. Wiem
zgóry, iż wielu nie zgodzi się ze mną — i w tym też
celu pisałem.

J. H. JEANS

Sohrales. — N astępnie przyrodzone nasze zdolności ze względu
na zdatność i niezdatność n abycia w iedzy przyrów naj do takiego
oto stanu. W ystaw sobie tedy ludzi ja k o b y w podziemnem, do
sk ały podobnem m ieszkaniu, m ającem rozw arte ku światłu w ej
ście, ciągnące się bez przerw y wzdłuż całej ja sk in i; tu taj prze
b y w a ją oni od swego dziecięctwa z więzam i na nogach i szyjach
tak, iż się z m iejsca nie ru szają i tylko przed siebie patrzą,
a z powodu więzów niezdolni głow y obrócić; światło zaś p rzy
b yw a im od ognia, gorejącego z góry daleko poza nim i, a po
m iędzy tym ogniem, a spętan ym i wiedzie droga na w ysokości;
wzdłuż tejże w yobraź sobie m urek, w yb u dow an y na wzór p ara
petu, k tó ry kuglarze u staw iają przed widzam i a ponad którym
pokazują swe dziw y.
Glaukon. — W ystaw iam sobie.
Sokrates. — W ięc w ystaw sobie ludzi, niosących ponad tym

parapetem rozm aite sprzęty, w y sta jąc e ponad niego, posągi k a 
mienne, drewniane, różne dzieła sztuki, przedstaw iające ludzi
i inne stworzenia.
Glaukon. — O dziwnem mówisz podobieństwie i o dziwnych

w ięźniach.
Sokrates. — Do nas podobnych. Bo czy sądzisz, że oni, w ten
sposób skuci, kiedykolw iek co innego w idzą z siebie i z drugich,
ja k cienie, które od ognia p a d a ją na przeciwległą ścianę jaskini.
Glaukon. — Ja k ż e b y mogli, skoro zmuszeni są nieporuszone
trzym ać głow y przez całe życie?
Sokrates. — W ięc g d y b y oni z sobą rozm aw iać mogli, czy
m yślisz, że słusznieby przesuw ające się przed nim i cienie nazw ali
tak sam o, ja k przenoszone przedm ioty.
Glaukon. — Słusznie.
Sokrates. — W ięc ci ludzie wogóle nic nie u w ażalib y za rze

czywistość, ja k owe cienie w yrobionych przedmiotów.
Platon: Rzeczpospolita, K sięga V I I .
Przekład Stani sława Lisieckiego.
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Bardzo niewiele znamy gwiazd, nieznacznie tylko więk
szych od ziemi, przeważnie zaś są one tak olbrzymie, iż
setki tysięcy kul ziemskich m ogłoby się w każdej z nich
swobodnie pomieścić, nie wypełniwszy jej ogrom u; gdzie
niegdzie nawet natrafiamy na gwiazdę-olbrzyma, mogącą
pomieścić m iljony

m iljonów globów. Suma zaś gwiazd

we wszechświecie jest niby

suma

ziarnek

piasku na

wszystkich wybrzeżach świata. Takim to drobiazgiem jest
miejsce, które zajm ujemy w przestrzeni, gdy je zestawimy
z całkowitą zawartością wszechświata.
Olbrzymie to mnóstwo gwiazd odbywa bezustanną wę
drówkę po przestworzach. Niektóre układają się w grupy,
podróżujące razem, ale większość — to samotni w ędrowcy,
A obracają się one we wszechświecie tak wielkim, iż zbli
żenie się dwu gwiazd do siebie wydaje się być zdarze
niem wprost nie do pomyślenia. To też przeważnie płynie
gwiazda w zupełnej samotności, jak okręt przez pustkę
oceanu, jeśli zaś

przyjm iem y

porównanie

gwiazdy

do

okrętu, to możem y powiedzieć, iż każdy taki okręt znaj
duje się o dobrych m iljon mil od swego najbliższego są
siada. W skutek tego z łatwością zrozumiemy, jak rząd
kiem wydarzeniem jest jakiekolwiek zetknięcie się dwu
gwiazd ze sobą.
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Niemniej jednakże jesteśmy przekonani, iż to niesły
chane

zdarzenie

zaszło

i że jakaś

gwiazda,

wędru

jąca ślepo przez przestworza, zbliżyła się bezpośrednio do
słońca. Podobnie jak słońce i księżyc pow odują przypływ
i odpływ na powierzchni ziemi, tak i owa gwiazda w y
wołała je na powierzchni słońca. B yły one wszelako zu
pełnie inne, aniżeli fale, które drobna masa księżyca w y
wołuje na naszych oceanach. Przeogromna fala musiała
przejść po powierzchni słońca, tworząc wreszcie niezmier
nie wysoką górę, która rosła coraz to bardziej w miarę
zbliżania się do niej powodu tego zaburzenia, wreszcie,
zanim owa gwiazda poczęła się oddalać, jej siła przyciąga
jąca stała się tak potężną, iż góra uległa rozerwaniu i roz
sypała się dookoła w drobne

cząsteczki, podobnie jak

grzbiet fali morskiej rozbryzguje dookoła kropelki piany.
Od tego czasu owe drobne odłamki krążą dookoła słońca —*
są to planety, większe i mniejsze-, a jedną z nich jest nasza
ziemia.
Zarówno słońce, jak i inne gwiazdy, które widzimy na
niebie, posiadają temperaturę niezmiernie wysoką, o wiele
za wysoką na to, aby życie mogło na nich powstać i roz
winąć się. Równie gorące musiały być też owe odłamki
słońca, natychmiast po oderwaniu się od niego, stop
niowo jednakże stygły one tak, iż obecnie posiadają tylko
niewiele wewnętrznego ciepła, a ogrzewane są prawie w y
łącznie przez promieniowanie słoneczne. Z biegiem czasu,
nie wiemy kiedy, jak, ani dlaczego, na jednym z tych styg
nących odłamków powstało

życie.

Rozpoczęło się ono

od ustrojów zupełnie prostych, których zdolności życiowe
ograniczały się do objaw ów rozmnażania się i śmierci,
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ale z tych skromnych zaczątków wytrysnął strumień życia,
który w miarę postępowania naprzód, komplikował się
coraz to bardziej, aż wreszcie dotarł do kulminacyjnego
punktu w stworzeniu istot, podlegających różnorodnym
wzruszeniom i pełnych aspiracyj, obdarzonych poczuciem
estetycznem,

a

zwłaszcza

religijnem, w

którem, jak

w skarbcu, złożone leżą najwznioślejsze ich nadzieje i naj
szlachetniejsze dążenia.
Chociaż nie posiadamy żadnych pewnych danych, to
jednakże według wszelkiego

prawdopodobieństwa przy

puszczać należy, iż właśnie w taki sposób powstało życie.
Stojąc na naszym mikroskopijnym ułamku ziarnka
piasku, staramy się zbadać naturę i przeznaczenie wszech
świata; pierwszem wrażeniem naszem jest nieomal prze
rażenie. Wszechświat w ydaje się nam przerażającym ze
względu na swoje niezmierzone i niewytłumaczone prze
stworza, przerażającym z powodu niepojętych w swej roz
ciągłości okresów czasu, któremi operuje, a przy których
historja ludzkości jest tylko mgnieniem oka, przerażającem
na widok naszego zupełnego osamotnienia oraz nikłości
miejsca, jakie zajm ujem y w przestrzeni — jednej

m iljo-

nowej części ziarnka piasku, zgubionego wśród wszyst
kich w ybrzeży świata.
Ale ponad tem wszystkiem góruje przerażenie na wi
dok zupełnej obojętności tego wszechświata w obec życia.
Wzruszenia, am bicje i w yczyny wszelkie,
gja

sztuka i reli-

w ydają się być jednako obce jego planom; m ogli

byśm y rzec nawet, iż odnosi się on wprost wrogo do
życia takiego, jak nasze. Puste przestworza są przeważnie
tak chłodne, iż życie zamarzłoby w nich, większość materji
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w przestworzu zaś tak gorąca, iż powstanie życia jest tu
uniemożliwione. Ponadto przestrzeń jest przenikliwa i ciała
niebieskie są stale bombardowane przez różnorodne pro
mieniowanie, które przeważnie nietylko nie sprzyja roz
w ojowi życia, ale je wprost niweczy.
Do takiego to wszechświata wpadliśmy, jeśli nie wprost
przez pomyłkę, to jednakże wskutek czegoś, co m ożnaby
śmiało nazwać przypadkiem. Użycie tego wyrazu nie w y
raża jednak bynajmniej zdziwienia z tego, że nasza zie
mia istnieje. Przypadki zdarzają się często i należy przy
puszczać, iż wszelkie dające się pomyśleć przypadki zda
rzą się prędzej czy później, jeśli świat nasz potrwa do
statecznie długo. Zdaje mi się, iż to Huxley powiedział,
że sześć małp, uderzających bezmyślnie w klawisze ma
szyny do pisania przez m iljony m iljonów lat, napisałoby
z konieczności wszystkie dzieła znajdujące się w British Mu
séum. Gdybyśm y, spojrzawszy na ostatnią stronę, napi
saną przez jedną z tych małp, stwierdzili, iż zawiera ona
sonet Shakespeare’ a, tobyśm y słusznie mogli uważać to
zdarzenie za w yjątkow y wprost przypadek, gdybyśm y na
tomiast przejrzeli wszystkie m iljony stron, zapisanych przez
owe małpy w ciągu niezliczonych m iljonów lat, tobyśm y
mogli być niemal pewni, iż znajdziemy wśród nich sonet
Shakespeare’a, jako wynik ślepej gry przypadku. W edług
tychże prawideł m iljony m iljonów gwiazd, wędrujących
ślepo po przestworzu przez m iljony m iljonów lat,

musi

z konieczności spotkać się zarówno ze wszelkiemi możliwemi

przypadkami,

stemów

jak

i

utworzyć

pewną ilość sy

planetarnych, jednakże liczba tych

musi być

minimalną w porównaniu z całkowitą sumą gwiazd na
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niebie. Ta nieliczność systemów planetarnych jest niezmier
nie ważna, ponieważ, wnosząc z tego, co widzimy, życie
takie, jak nasze na ziemi, powstać mogło jedynie na pla
netach do niej podobnych. Powstanie tego życia wymaga
odpowiednich warunków fizycznych; z pośród nich naj
ważniejszym jest temperatura, przy której ciała m ogłyby
istnieć w stanie płynnym.
Gwiazdy są wyłączone tutaj już przez sam fakt, iż są one
o wiele za gorące. Możemy je sobie wyobrazić, jako wielkie
zbiorowiska ogni, rozrzuconych w przestworzach, a dostar
czających ciepła w klimacie, wynoszącym conajwyżej cztery
stopnie ponad absolutne zero — coś około 268 stopni zimna
na skali Celsiusza;

temperatura ta jest jeszcze niższa

w rozległych strefach, leżących poza Drogą Mleczną.
Poza obrębem tych ogni panuje niedający się opisać
mróz, sięgający setek stopni, a tuż obok znów temperatura
sięgająca tysięcy stopni, przy której wszystkie ciała stałe
topnieją, wszystkie płyny wrą. Życie może się wyłącznie
utrzymać w ograniczonej strefie umiarkowanej, otaczającej
każdy z tych ogni, w ściśle określonem

oddaleniu; po

jednej stronie tej strefy życie musiałoby zamarznąć —
po drugiej ulec spopieleniu. Strefy, w obrębie których życie
jest możliwe, stanowią w sumie m niej, niżeli jedną tysiącznomiljonową miljonowej części przestrzeni, a nawet w ich
obrębie życie musi być nader rządkiem wydarzeniem; jest
to bowiem przypadek tak osobliwy, aby słońce miało zrzu
cać z siebie planety, jak to uczyniło nasze słońce, iż
wątpliwe jest, aby więcej, niżeli jedna gwiazda wśród
100.000 posiadała w promieniu swego działania planetę,
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znajdującą się właśnie w owej umiarkowanej strefie, po
siadającej warunki dla życia odpowiednie.
Z powyższych pow odów w ydaje się nam mało prawdopodobnem , aby wszechświat został stworzony, celem
stanowienia podłoża, na którem by m ogło powstać życie,
gdyby tak bowiem było, toby należało się spodziewać
lepszej proporcji między ogromem mechanizmu a sumą
wyników. Toteż na pierwszy rzut oka życie zdaje się być
zupełnie nic nie znaczącym, ubocznym produktem, m y
zaś, stworzenia

żyjące, jesteśmy pozornie zupełnie w y

łączeni z głównego planu.
Nie wiemy nic o tem, czy odpowiednie warunki fizyczne
są wystarczające same przez się dla wytworzenia życia.
Jedna szkoła twierdzi, iż było to zjawiskiem naturalnem,
niemal nieuniknionem,

aby w miarę jak

ziemia stop

niowo ostygała, życie miało pojaw ić się na niej, inna znów
szkoła jest zdania, iż zarówno jak przypadek był pow o
dem powstania ziemi, tak i przypadek był konieczny dla
wywołania życia. Materjalnemi składnikami żyjącego ciała
są zwykłe atom y chemiczne: węgiel, taki sam, jak w sa
dzach, w odór i tlen, te same co w wodzie, oraz azot, sta
nowiący również głów ny składnik powietrza i t. d. Wszelki
atom, potrzebny do życia, musiał istnieć na nowopowstałej
ziemi; być może, iż z czasem ułożyły się one w sposób,
tw orzący układ komórki żyw ej. G dyby rozporządzały doT
stateczną ilością czasu, uczyniłyby to z całą pewnością,
podobnie, jak owe m ałpy przy dostatecznej ilości czasu
napisałyby sonet Shakespeare’a. Ale czy stanowiłyby one
wówczas komórkę żyw ą? Innemi słowy, azali komórka
żywa jest tylko grupą zwykłych atomów, zestawionych ze
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sobą w niezwykły sposób, czy też jest ona czemś w ięcej?
Czy są to tylko

wyłącznic

życie? Lub też (aby

atomy,

czy też atom y plus

wyrazić się jeszcze inaczej),

czy

dostatecznie wprawny chemik m ógłby z niezbędnych ato
m ów stworzyć życie, tak jak dziecko buduje sobie ma
szynę, a potem „puścić je w ruch“ .
Nie m amy na to odpowiedzi, lecz gdy przyjdzie ona
kiedyś, to da nam wreszcie jakie takie pojęcie, czy też
i inne światy są zamieszkałe jak nasz, a przez to musi
wywrzeć niesłychany wpływ na nasze tłumaczenie sobie
celu i znaczenia życia,

zapewne

zaś

wywoła

jeszcze

większą rewolucję myślową, aniżeli astronomja Galileusza
lub biologja Darwina.
W iadom o nam, iż w materji żywej, składającej się zę
zwykłych atomów, przeważają atomy, posiadające szcze
gólną skłonność do układania się w olbrzymie grona, czyli
„cząsteczki“ .
W iększość atom ów nie posiada tej właściwości. Np.
atom y wodoru i tlenu mogą się połączyć, tworząc czą
steczki wodoru (H 2 lub H 3), tlenu lub ozonu ( 0 2 lub 0 3),
w ody (H 20 ), lub dwutlenku wodoru (H 2 0 2), lecz żaden
z tych związków nie zawiera wrięcej, niż cztery atom y.
Dodanie azotu nie wiele zmienia stan rzeczy; połączenia
wodoru, tlenu i azotu zawierają stosunkowo małą liczbę
atom ów, natomiast dodanie węgla całkowicie zmienia ów
obraz: atom y wodoru, tlenu, azotu i węgla, łącząc się,
tworzą

cząsteczki, zawierające setki, tysiące, a nawet

setki tysięcy atom ów. Z takich to przeważnie cząsteczek
składają się ciała żyjące.
Jeszcze sto lat temu powszechnie przypuszczano, iż

J. H. Jeans
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jakaś

„siła żywotna“

była potrzebna dla wytworzenia

tych lub innych substancyj, w chodzących do składu ży
wego ciała. W ówczas to, W óhler wytw orzył w swej pra
cowni mocznik (CO(NH2)2), produkt typow o zwierzęcy,
zapom ocą zwykłego procesu syntezy chem icznej; po m ocz
niku nastąpiła kolej na inne składniki żywego ustroju,
obecnie zaś wszystkie zjawiska, przypisywane dawniej
działaniu „siły żyw otnej“ , są, jedno po drugiem, tłuma
czone zapom ocą

zwykłych procesów fizycznych i che

micznych.
Aczkolwiek

zagadnienie jest jeszcze bardzo dalekie

od rozwiązania, wydaje się corazto bardziej prawdopodobnem, iż to, co cechuje ciała żyjące, nie jest bynaj
mniej żadną „siłą żyw otną“ , ale poprostu pierwiastkiem
węglem w połączeniu z corazto innemi atomami, z k tóremi tworzy cząsteczki niezwykłej wielkości.
Jeśli tak jest istotnie, znaczyłoby to, iż życie powstało
na

świecie dzięki pewnym w yjątkow ym właściwościom

atomu w'ęgla. B yć może, iż węgiel posiada szczególne zna
czenie chemiczne, ponieważ stanowi przejście od metali
do

metaloidów,

natomiast w fizycznej

budowie węgla

nie w ykryto dotychczas nic takiego, coby m ogło w ytłu
m aczyć szczególną jego zdolność łączenia ze sobą innych
atom ów.
Atom węgła składa się z sześciu elektronów, obraca
jących się dookoła właściwego centralnego jądra,

niby

sześć planet, obracających się dookoła słońca. Różni się
on od swych dwóch najbliższych

sąsiadów

na

tablicy

pierwiastków chem icznych, atom ów boru i azotu, tylko
tem, iż posiada o jeden elektron więcej, niż pierwszy

Gasnące słońce

13

i o jeden mniej, niż drugi, wszelako drobna ta różnica po
nosi całkowitą odpowiedzialność za różnicę między życiem,
a brakiem życia. Nie ulega wątpliwości, iż przyczyna
tych

zadziwiających

właściwości

sześcioelektronowego

atomu leży gdzieś utajona w najwyższych prawach na
tury, ale fizyka matematyczna nie zdołała zgłębić jej
jeszcze.
Inne podobne wypadki znane są w chemji. Zjawisko
trwałego magnetyzmu występuje
niu

w

w

najwyższym

stop

żelazie, w mniejszym stopniu natomiast w jego

sąsiadach, niklu i kobalcie;

atom y tych pierwiastków

posiadają odpowiednio po 26, 27 i 28 elektronów. W ła
ściwości magnetyczne innych

atomów

w

porównaniu

z niemi prawie że nie zasługują na wzmiankę; jednako
woż, aczkolwiek fizyka matematyczna nie wytłumaczyła
nam jeszcze, w jaki sposób się to dzieje, — magnetyzm
niewątpliwie zależy od swoistych

własności tych wła

śnie atom ów, posiadających po 26, 27 i 28 elektronów,
a zwłaszcza od pierwszego z nich. Promieniotwórczość,
ograniczona, z nielicznemi wyjątkami, do atomów po
siadających od 83 do 92 elektronów, stanowi trzeci przy
kład tego rodzaju. Z tego widzimy, iż chemja potrafi
jedynie zaliczyć życie do tej samej kategorji, co magne
tyzm i prom ieniotwórczość; wszechświat jest tak stwo
rzony, iż podlega on ściśle określonym prawom; wskutek
tych praw atom y, posiadające pewną określoną liczbę
elektronów, mianowicie: 6, 26 do 28 i 83 do 92, posiadają
pewne szczególne właściwości, objawiające się odpowied
nio w zjawiskach życia, magnetyzmu i prom ieniotwórczo
ści. Wszechwładny Stwórca, nie podlegający żadnym ogra
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niczeniom, nie mógł być skrępowany prawami, rządzącemi
obecnym wszechświatem; m ógł On zbudować ów wszech
świat według niezliczonej ilości innych praw, gdyby zaś
został wybrany inny zespół praw, toby inne atom y po
siadały inne

swoiste własności,

z tych

praw w ypły

wające. Nie możemy oczywiście w yobrazić sobie, jak by
się to przedstawiało, a priori w ydaje się nam jednakże
raczej nieprawdopodobnem , aby promieniotwórczość, ma
gnetyzm lub życie miały figurować między niemi. Chem ja wyraża przypuszczenie, iż życie

zarówno jak pro

mieniotwórczość lub magnetyzm jest poprostu tylko przy
padkowym

wynikiem szczególnego

zespołu

praw, rzą

dzących wszechświatem.
Niektórzy m ogliby czynić zarzuty pojęciu „przypad
k ow y“ . A cóż bowiem, powiadają, jeśli Stwórca wszech
świata wybrał ten szczególny zespół praw dlatego właśnie,
iż prowadził on do zjawienia się życia? A jeśli to wła
śnie był Jego sposób stworzenia życia? Dopóki ktoś w y
obraża sobie Stwórcę, jako wyolbrzym ioną istotę ludzką,
ożywioną uczuciami i dążeniami, podobnem i do naszych,
zarzuty powyższe niczem odparte być nie m ogą; co naj
wyżej m ożnaby uczynić uwagę, że gdy podobne pojęcie
o Stwórcy zostało przyjęte za pewnik, to nie pozostaje
już miejsca na żadne argumenty.
Z chwilą jednakże, gdy uwolnimy myśl naszą od wszel
kich śladów antropomorfizmu, nie m am y najmniejszego po
wodu do przypuszczania, iż obecny zespół praw został spe
cjalnie wybrany, w celu wywołania życia; z jednakowym
powodzeniem twierdzićby można, iż zostały one wybrane
dla

stworzenia

magnetyzmu,

lub prom ieniotwórczości;
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to nawet większe widoki prawdopodobieństwa,

jako że fizyka odgrywa przypuszczalnie o wiele większą
rolę we wszechświecie, aniżeli biologja. Gdy spojrzym y
z czysto materjalnego punktu widzenia na zupełną znikom ość znaczenia życia, to mimowoli musimy odrzucić
przypuszczenie, aby to życie miało stanowić szczególne
dążenie Wielkiego Budowniczego wszechświata.
Proste porównanie może nam oświetli jaśniej położe
nie: oto pozbawiony wyobraźni marynarz, przez całe ży
cie przyzw yczajony do wiązania węzłów, m ógłby sądzić,
iż niepodobna bez nich przepłynąć przez ocean. Możność
zawiązywania węzłów jest ograniczona do przestrzeni trój
wymiarowej, żadnego węzła nie można zawiązać w prze
strzeni o 1, 2, 4, 5 lub innej liczbie wymiarów. Otóż
z tego to faktu m ógłby nasz pozbawiony wyobraźni ma
rynarz łacno

wywnioskować, iż dobroczynny Stwórca

musiał mieć marynarzy pod swą szczególniejszą opieką,
co Go skłoniło do stworzenia przestrzeni trójwym iarowej,
celem umożliwienia wiązania węzłów i przepływania przez
ocean na stworzonym przezeń wszechświecie; innemi słowy,
przestrzeń trójwymiarowa istnieje poto, by mogli istnieć
marynarze.
Przykład ten i argument przytoczony powyżej stoją
mniej więcej na tej samej płaszczyźnie, jako że całość ży
cia i wiązanie węzłów dadzą się porównać ze sobą jako
dwa znikome ułamki całkowitej działalności materjalnego
wszechświata.
Oto wszystko, co, zgodnie z dotychczasowym dorob
kiem nauki, dotyczy przedziwnego sposobu, w jaki zosta
liśmy stworzeni; lecz przerażenie nasze wzmaga się je 
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szcze

bardziej,

gdy przejdziemy od rozpatrywania na

szego pochodzenia do zbadania celu istnienia oraz prze
znaczeń, które los gotuje naszemu rodzajowi.
Znane nam przejawy życia mogą istnieć wyłącznie
przy odpowiednich warunkach ciepła i światła, m y zaś
istniejemy jedynie dzięki temu,

iż otrzym ujem y ściśle

potrzebną ilość promieni słonecznych; w razie zakłócenia
równowagi w jakimkolwiek kierunku,

czy to zmniejsze

nia, czyto wzmożenia tego promieniowania, życie musia
łoby zniknąć z powierzchni ziemi. Sedno zaś sprawy leży
w tem, iż owo zakłócenie równowagi może niezmiernie
łatwo nastąpić.
Pierwotny człowiek,

zamieszkujący strefę umiarko

waną, musiał zapewne z przerażeniem śledzić postępy
okresu lodowego, ogarniającego jego domostwo. Lodowce
zstępowały z każdym rokiem niżej w dolinę, z każdym
rokiem słońce zdawało się tracić coraz bardziej zdolność
udzielania swego życiodajnego ciepła; zarówno jemu, jak
i nam wszechświat musiał się zapewne w ydawać wrogim
dla życia.
A m y, ludzie

doby obecnej,

żyjący

w

wąziutkiej

strefie umiarkowanej, otaczającej słońce, gdy zapuścimy
wzrok w daleką przyszłość, to widzimy, że i nam rów
nież zagraża innego rodzaju okres lodow y. Bo zarówno
jak tragedją Tantala, pogrążonego w jeziorze tak głę
boko, iż moment tylko dzielił go od utonięcia, było umie
rać z pragnienia, tak jest tragedją rodzaju naszego, iż
zagraża mu prawdopodobnie śmierć z zimna, gdy tym cza
sem większa część substancji wszechświata pozostaje nadal
za gorącą na to, aby życie mogło w niej powstać. Słońce,
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nie m ając skąd czerpać z zewnątrz zapasów ciepła, musi
z konieczności wydzielać coraz mniej swego życiodajnego
promieniowania, a wskutek tego owa umiarkowana strefa,
w której jedynie życie ostać się może, musi zaniknąć.
A b y m óc pozostać odpowiedniem podłożem -dla życia,
ziemia musiałaby się zbliżać coraz to bardziej

do ga

snącego słońca, tymczasem nauka mówi nam, iż nietylko
że się tak nie dzieje, ale przeciwnie, nieubłagane prawa d y
namiczne odpychają ziemię wciąż dalej od słońca, w krainę
mrozów i ciemności.
O

ile możem y przewidzieć, nie ustaną one w swem

działaniu, aż wreszcie życie wymarznie na ziemi, jeśli mu
przedtem nie zgotują wcześniejszej i szybszej śmierci ja 
kieś nowe kolizje lub kataklizmy niebieskie. Takie pro
gnostyki śmierci nie dotyczą wyłącznie tylko naszej ziemi;
i inne słońca muszą zamrzeć jak nasze, a wszelkie posta
cie

życia, mogące istnieć na innych planetach,

spotka

niechybnie ten sam smutny koniec.
Wnioski astronomji potwierdza fizyka, gdyż, niezależ
nie od wszelkich rozważań astronomicznych, ogólne prawo
fizyczne, znane pod nazwą drugiego prawa term odyna
miki, przepowiada, iż może nastąpić jeden tylko koniec
wszechświata, a mianowicie „skon ciepła“ , przy którym
zaszłoby równomierne
wszechświecie

oraz

rozłożenie całkowitej energji we

wyrównanie

temperatury zawartej

w nim m aterji; temperatura ta byłaby tak niska, iż unie
możliwiłaby życie. Lecz cóż ostatecznie znaczy

droga,

którą

wszak

dojdziem y

do

tego

wszystkie drogi prowadzą

ostatecznego
do

końca;

Rzymu, a kresem wę

drówki naszej może być tylko śmierć ogólna.
N owy świat fizyki

2

18

J. H. Jeans

Azaliż taką tylko ma być wartość i znaczenie życia?
W paść niemal przez pom yłkę do świata, który najoczywiściej dlań nie był przeznaczony i który, z pozorów są
dząc, jest mu albo zupełnie obojętny, albo wprost w rogi?
Trwać na drobniutkim ułamku ziarnka piasku w oczekiwa
niu śmierci lodowej ? Odgrywać króciutkie role na malut
kiej scence w tem przeświadczeniu, iż wszystkie aspiracje
nasze są skazane na ostateczną zagładę, że wszystko, cze
gośmy dokonali, musi zaginąć wraz z nami, pozostawia
jąc wszechświat takim, jakim by był również, gdybyśm y
nigdy na nim nie istnieli?
Astronomja podsuwa nam te zapytania, ale — m ojem zdaniem — należałoby po odpowiedź zw rócić się do
fizyki. Astronom ja może wprawdzie powiedzieć nam cośniecoś

o

obecnym

układzie

wszechświata, o ogromie

i pustce przestworzy i o znikomości naszej roli, a nawet
o zmianach, spowodowanych biegiem czasu; wszelako na
leży wniknąć głęboko w zasadniczą istotę rzeczy, zanim
zdołam y otrzym ać odpow iedź; a tu się kończy dziedzina
astronomji i widzimy, że poszukiwania nasze prowadzą
nas do głębi tajników fizyki nowoczesnej.
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NOWY ŚWIAT FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
Człowiekowi pierwotnemu natura musiała wydawać się
dziwnie zawiłą i niezrozumiałą. Najprostsze zjawiska po
wtarzały się niezmiennie jednakow o: niepodtrzymane ciało
musiało spaść, kamień, rzucony do w ody, szedł na dno,
natomiast kawałek drzewa utrzym ywał się na powierzchni,
inne zaś, bardziej złożone zjawiska, nie podlegały tej
jednostajności: np. piorun trafiał jedno drzewo w gaiku,
gdy tymczasem drugie wychodziło

bez uszczerbku, po

mimo jednakowego wzrostu i rozmiarów; w jednym mie
siącu nów pow odow ał pogodę, w drugim miesiącu zaś
niepogodę.
Postawiony w obliczu przyrody, która, sądząc z p ozorów, zdawała się b yć równie kapryśną, jak i on sam,
człowiek wyobraził ją sobie na obraz i podobieństwo swoje;
począł on przypisywać

błędny pozornie i nieskoordyno

wany porządek wszechświata w ybrykom i namiętnościom
bogów, lub dobroczynnych, bądź złośliwych duchów. D o
piero po wielu badaniach wyłoniła się wielka zasada przyczynowości, a zczasem odkryto, iż panuje ona nad całą
martwą przyrodą. Stwierdzono, iż przyczyna, odosobniona
w swem działaniu, wywoływała niechybnie zawsze ten sam
skutek; cokolwiek się zdarzyło, nie zależało bynajmniej
2*
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od zachcianek istot nadprzyrodzonych, lecz wypływało
poprostu, skutkiem nieugiętych praw, z poprzedniego stanu
rzeczy, ten stan rzeczy znów musiał niechybnie być w y
w ołany przez jakiś stan poprzedni i tak dalej ¡wstecz
aż do nieskończoności, tak, iż cały bieg w ypadków był
zgóry określony przez stan, w jakim się świat znajdował
w pierwszej chwili swego istnienia. Z chwilą, gdy to zo
stało ustalone, natura mogła kroczyć jedynie wytkniętą
źgóry drogą do przeznaczonego celu; innemi słowy, akt
stworzenia nietylko

powołał wszechświat do życia, ale

i zarysował w dodatku całą jego przyszłą historję. Czło
wiek nie przestawał wprawdzie wierzyć w swą zdolność
wpływania na bieg w ypadków aktami własnej woli, lecz
tu kierował nim instynkt raczej, niż logika, nauka lub
doświadczenie. Od tej pory wszelkie wypadki, przypisy
wane dawniej poczynaniom istot nadprzyrodzonych, zo
stały złożone na karb prawa przyczynowości. Ostateczne
uznanie tego prawa za kierowniczą zasadę natury było
triumfem

X V II

wieku,

wielkiego

wieku

Galileusza

i Newtona. Stwierdzono, iż zjawiska niebieskie stanowiły
w ynik ogólnych praw optyki,

że kom ety, uważane do

tychczas za zwiastunki upadku mocarstw lub

śmierci

królów, poruszały się poprostu według wzorów ogólnego
prawa ciążenia;
zostałe

zjawiska

a Newton wyrażał życzenie: „o b y po
przyrody

m ogły

być

wyprowadzone

z niezmiennych zasad zapom ocą podobnego sposobu ro
zum owania“ .
Z tych pojęć wywiązało się dążenie do wyobrażania
sobie całego świata materjalnego

w postaci maszyny.

Kierunek ten wzmacniał się stale, aż wreszcie dosięgnął

Nowy świat fizyki współczesnej

najwyższego
kiedy to

punktu

Helmholtz

żeniem wszelkich
przemiana

ich

w drugiej

połowie

oświadczył,

iż

wał, iż nie potrafi

zrozumieć

X IX

wieku,

ostatecznem

nauk przyrodniczych

w mechanikę, a Lord
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powinna

dą
być

K elvin wyzna

czegokolwiek, cob y się

nie dało wyrazić przy pom ocy modelu mechanicznego.
Był on przecież,
uczonych
nierem,

X IX
był to

zarówno

jak

wieku,

wysoce

bowiem

wiek

wielu

zresztą wielkich

wykształconym

inży

naukow ców-inżynierów ,

których najwyższą ambicją było m óc zbudować mecha
niczny model przyrody. Waterston, Maxwell i inni po
trafili w ytłum aczyć z wielkiem powodzeniem właściwości
gazu, biorąc za wzór właściwości maszyny, a maszyna
ta polegała na wielkiej ilości malutkich, okrągłych, gład
kich kuleczek, twardszych od najtwardszej stali, pędzą
cych tu i tam, jak grad kul po polu bitw y. Ciśnienie gazu
np. było spowodowane naporem szybko pędzących kulek
i miało b y ć czemś w rodzaju nacisku, wywieranego przez
grad, spadający

na dach namiotu; przy przewodzeniu

dźwięku przez gaz kulki owe grały rolę przenośników.
Podobne próby, podjęte celem wyjaśnienia własności pły
nów i ciał

stałych,

jako własności maszyn, osiągnęły

mniejsze powodzenie, z zupełnęm zaś niepowodzeniem
spotkały się próby wytłumaczenia w ten sposób zjawisk
światła i ciążenia.
Jednakże ten brak powodzenia nie zdołał naruszyć
przekonania, iż świat musi się dać ostatecznie wytłum a
czyć w sposób czysto mechaniczny; zdawało się jedynie,
iż potrzeba tylko jeszcze większych wysiłków, a całość
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przyrody martwej objawi się nam jako nienagannie dzia
łająca maszyna.
W szystko

to

musiało

oczywiście wywrzeć

znaczny

wpływ na tłumaczenie sobie znaczenia życia ludzkiego.
Każde rozszerzenie prawa
cięstwo

mechanistycznej

niały corazto

przyczynowości, każde zw y
interpretacji przyrody, utrud

bardziej wiarę w wolność woli, bo, jeśli

cała przyroda podlegała prawu przyczynowości, dlaczegóżby życie

miało stanowić

w yjątek?

Z pojęć

tych

wzięły swój początek mechanistyczne układy filozoficzne
X V I I i X V I I I stulecia, oraz idealistyczne teorje, które,
jako

naturalna

woż aż

do początków X I X

uważane za
twej.

reakcja, nastąpiły

coś

W ówczas

zupełnie
to

po

wieku

życie

odrębnego

odkryto,

iż

nich,
od

żywe

jednako

mogło

być

natury mar
komórki

skła

dają się ściśle z tych samych atomów, co i materja mar
twa, co prowadziło do wniosku, iż są one zapewne rzą
dzone temi samemi prawami naturalnemi; nasuwało się
pytanie, dlaczego atom y, wchodzące do składu naszych ciał
i m ózgów, m iałyby nie być podległe prawom przyczyno
wości. Poczęto nietylko

wnioskować, lecz wprost

bez

względnie twierdzić, iż życie musi się wreszcie okazać
czysto mechanicznem w swej naturze. Twierdzono,

iż

um ysły takiego np. Bacha, Newtona lub Michała Anioła
różniły się tylko w stopniu złożoności od prasy drukar
skiej, gwizdka lub tartaka; funkcją ich było wyłącznie
ścisłe reagowanie na bodźce zewnętrzne.
Ponieważ podobne wierzenia nie pozostawiały żadnego
pola działaniom wyboru lub wolnej woli, usuwały one tem
samem wszelkie podstawy etyki; św. Paweł nie stał się do
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browolnie innym od Szawła, stał się poprostu innym samą
siłą rzeczy, pod wpływem odmiennego zespołu bodźców
zewnętrznych.
Kalejdoskopowe wprost przestawienie pojęć
wych

nauko

nastąpiło jednocześnie ze zmianą stulecia. Wiek

X I X dostarczył nauce czasu dla przekonania się, iż nie
które zjawiska, zwłaszcza promieniowanie i ciążenie, w y
chodzą zwycięsko

ze wszelkich

prób

tłumaczenia

ich

w sposób m echanistyczny. Gdy tymczasem teoretycy nie
przestawali rozprawiać o możliwości zbudowania maszyny,
mogącej oddać wrzruszenia Bacha, myśli Newtona lub na
tchnienia Michała Anioła — przeciętny badacz dochodził
szybko do przekonania, iż niepodobieństwem jest zbudo
wać maszynę, mogącą oddać światło świecy lub spadek
jabłka. W ostatnich miesiącach ubiegłego stulecia prof. Max
Planck wysunął pewną próbę wytłumaczenia tych zjawisk
promieniowania, które do tego czasu w ym ykały się wszel
kim interpretacjom.
W ytłumaczenie to było nietylko niemechaniczne w swo
jej istocie, lecz zdawało się wprost niemożliwem połączyć
je z jakimkolwiek mechanistycznym sposobem myślenia,
to też głównie z tego powrodu zostało ono zaatakowane,
skrytykowane i nawet ośmieszone, jednakże zostało ono
ostatecznie uwieńczone ogromnem powodzeniem i rozwi
nęło się w nowoczesną „teorję kwantów“ , która stanowi
jedną z wielkich panujących zasad obecnej fizyki. Jedno
cześnie— aczkolwiek naonczas niewidocznie — zaznaczyła
ona kres mechanistycznego wieku nauki oraz zaczątek
nowej ery.
Pierwotna teorja Plancka zaledwie nastręczała przy-
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■puszczenie, iż przyroda postępuje małemi skokami i wa
haniami, podobnie do wskazówek zegara. Wszelako zegar,
aczkolwiek nie postępuje] stale naprzód,

jest ostatecz

nie natury czysto mechanicznej i bezwzględnie podległy
prawu przyczynowości. Dopiero jednak w roku 1917 do
w iódł Einstein, iż teorja, założona przez Plancka, pociąga
za sobą konsekwencje, o wiele bardziej wywrotowe, niżeli
zwykły brak ciągłości. Okazało się, iż teorja ta poprostu
strąciła prawo przyczynowości z zajmowanego przezeń do
tychczas stanowiska, kierującego biegiem świata przyrod
niczego. Dawna nauka dufnie obwieszczała, iż natura
może iść jednym tylko szlakiem, wytkniętym od początku
wieków aż do ich końca, przez nieprzerwany łańcuch przy
czyn i skutków: po stanie A następował nieunikniony
stan B . Nowa zaś nauka potrafiła nam, jak dotychczas, je ,dynie powiedzieć, iż po stanie A może nastąpić stan B, ale
również dobrze i stan C, D lub niezliczona ilość innych
stanów, może ona wprawdzie powiedzieć, iż bardziej praw dopodobnem jest, iż nastąpi stan B, niż C, C niż D, może
■nam nawet określić względne prawdopodobieństwo sta
nów B, C i D, ale właśnie dlatego, iż operuje ona kategorjami prawdopodobieństwa,

nie potrafi przepowiedzieć

•z całą pewnością, jaki stan nastąpi po drugim. Sprawa
ta leży,w rękach bogów .
K onkretny przykład wytłum aczy to jeszcze jaśniej.
Znane nam jest, iż atom y radu oraz

innych promie

n iotw órczych substancyj rozpadają się poprostu z bie
giem czasu na atom y ołowiu , i helu, tak, iż masa radu
stale się zmniejsza, ustępując miejsca masie ołowiu i helu.
Prawo, wyrażające stopień szybkości tego zanikania, jest
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nad wyraz godne uwagi: ilość radu zmniejsza się dokładnie
w ten sam sposób, w jaki zmniejszałaby się ludność, nie
zasilana nowemi urodzinami, a w której stopień śmier
telności byłby jednakowy dla wszystkich, niezależnie od
wieku osobnika, lub, mówiąc inaczej, zmniejszałby się on
w taki sam sposób, jak liczba żołnierzy w oddziele, w y
stawionym na ślepy ogień karabinowy. Z tego widzimy,
że dla każdego zosobna atomu radu wiek nie ma żadnego
znaczenia: nie umiera on dlatego, iż przeżył już swoje,
lecz raczej dlatego, iż w jakiś tajem niczy sposób przezna
czenie puka do w rót jego istnienia.
Chcąc sobie uprzytom nić to w sposób konkretny, przy
puśćmy, iż pokój nasz zawiera 2000 atom ów radu. Nauka
nie zdoła orzec, jak wiele po roku pozostanie przy ży
ciu, może nam tylko powiedzieć, jakie względne szanse
przemawiają na korzyść liczby 2000, 1999, 1998 i t. d.
Faktycznie najprawdopodobniejszem jest, iż ową liczbą
będzie 1999. Szanse rozpadnięcia się w ciągu następnego
roku przemawiają za jednym

i tylko jednym z 2000

atomów.
Nie wiemy, dlaczego ten jeden właśnie atom zostaje w y
brany z pośród 2000; m oglibyśm y skłaniać się do wnio
sku, iż będzie wybrany ten atom, który jest najczęściej
przerzucany z miejsca na miejsce, lub ten, k t ó r y

si ę

znajduje

lub

pod

wpływem

większego

ciepła,

cośkolwiek w tym rodzaju, wszelako tak być nie może,
bo gdyby uderzenia lub ciepło były w stanie spowodować
rozpad jednego atomu, m ogłyby one równie dobrze uczy
nić to samo z pozostałemi 1999, m oglibyśm y zatem do
konać przyśpieszenia rozpadania się radu zapomocą ści
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skania lub ogrzewania go. K ażdy fizyk uważa to za nie
możliwe; przypuszcza on raczej, iż rok rocznie przezna
czenie puka do drzwi jednego atomu radu z pom iędzy
2000, zmuszając go do rozpadnięcia się; jest to tak zwana
hipoteza „samorzutnego rozpadu“ , wysunięta przez Ru
therforda i Soddyego w 1903 r.
Oczywiście, historja może się powtarzać i może znów
kiedyś, w świetle głębszej wiedzy odkryjem y, iż ta pozorna
kapryśność natury wyłania się z nieugiętego prawa przy
czyny i skutku. Gdy w życiu codziennem mówim y kategorjami prawdopodobieństwa, to dowodzim y tem poprostu niedokładnej znajomości rzeczy. Możemy mówić,
iż wydaje się nam prawdopodobnem , że jutro będzie padał
deszcz, gdy tymczasem doświadczony meteorolog, widząc
głęboką depresję, idącą od Atlantyku ku wschodowi, może
z całą pewnością powiedzieć, że tak będzie istotnie. Mo
żem y mówić o szansach konia, gdy tymczasem jego właści
ciel wie z całą pewnością, iż złamał on nogę. W ten sam
sposób, b y ć może, iż ucieczka nowoczesnej fizyki w dzie
dzinę prawdopodobieństwa jest tylko szatą, pokrywającą
całkowitą jej nieznajomość prawdziwego mechanizmu na
tury. Możemy obrazowo wystawić sobie, jak się to przed
stawia .
W początkach

bieżącego

stulecia Mc Lennan,

Ru

therford i inni odkryli w atmosferze ziemskiej nowy ro
dzaj promieniowania, odznaczający się niezmiernie w y
soką zdolnością przenikania ciał stałych. Zwykłe światło
przenika tylko na ułamek cala przez nieprzezroczystą sub
stancję; możemy zasłonić nasze twarze od promieni sło
necznych kawałkiem papieru lub jeszcze cieńszą zasłoną
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z metalu, promienie X natomiast posiadają o wiele w yż
szą przenikliwość; m ożem y przepuścić

je

przez nasze

ręce lub nawet przez całe ciało i dzięki temu

chirurg

może sfotografować nasze kości, ale metal grubości m o
nety zatrzymuje je w zupełności, natomiast promienie
wykryte przez Mc Lennana i Rutherforda m ogły prze
niknąć przez wiele metrów ołowiu lub innego ścisłego
metalu.
W iem y obecnie, iż wielka część tych promieni, zwa
nych powszechnie promieniami kosmicznemi, bierze swój
początek w zewnętrznej przestrzeni; spadają one na zie
mię w wielkich ilościach, a ich potęga destrukcyjna jest
ogromna; w ciągu jednej sekundy niszczą one około dwu
dziestu atom ów w każdym sześciennym calu naszej atm o
sfery

oraz m iljony atom ów w naszem ciele. W ysunięto

przypuszczenie, iż owe promienie, padając na plazmę za
rodkową, m ogłyby wyw ołać owe spazmatyczne zmiany
biologiczne, których wymaga nowoczesna teorja rozwoju;
kto wie, czy to nie promienie kosmiczne zamieniły swego
czasu małpy w ludzi.
W tenże sam sposób wnioskowano w swoim czasie, iż
działanie

promieni kosmicznych

na atom y

promienio

twórcze powoduje ich rozpad.
Oto promienie padały, jak przeznaczenie, rażąc to ten,
to tamten atom, wskutek czego atom y padały, jak żoł
nierze, wystawieni na ślepy ogień, a prawo, rządzące stop
niem ich zanikania, zdawało się być tem samem w y
tłumaczone. Hipoteza ta została obalona, gdy zniesiono
materję promieniotwórczą do głębin kopalni węgla; zu
pełnie oddzielona w ten sposób od promieni kosmicznych
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rozpadała się ona w dalszym ciągu w tym samym stopniu,
co i poprzednio. Pomimo upadku tej hipotezy istnieje nie
zawodnie jeszcze wielu fizyków, m niem ających, iż da się
odkryć inny czynnik fizyczny, odgryw ający rolę przezna
czenia w procesie rozpadu materji prom ieniotw órczej; sto
pień śmiertelności atom ów byłby wówczas oczywiście pro
porcjonalny do siły tego czynnika. Inne podobne zja
wiska przedstawiają o wiele większe trudności; znajduje
się m iędzy

niemi powszechnie

znane zjawisko

emisji

światła przez zwykłą żarówkę elektryczną. Istota rzeczy
polega na tem, że rozżarzony drut otrzym uje energję z dynam om aszyny i wyładowuje ją w postaci promieniowa
nia; wewnątrz samego drutu elektrony m iljonów atom ów
wirują w swych orbitach, przeskakując z jednej do dru
giej w sposób nagły i niepodlegający żadnej

ciągłości,

wydzielając, to znów absorbując promieniowanie w ciągu
tego procesu. W 1917 r. Einstein zbadał to, co mogli
byśm y nazwać statystyką tych skoków ; niektóre z nicłi
są oczywiście wywołane samem promieniowaniem oraz
ciepłem drutu, lecz nie są one na tyle liczne, aby m ogły
stanowić całkowitą przyczynę promieniowania, wydziela
nego przez drut. Einstein wykrył, iż muszą zachodzić inne
jeszcze skoki, występujące

spontanicznie podobnie jak

rozpad atomu radu; krótko m ówiąc, zdawałoby się, iż
w tym wypadku należy powołać się na przeznaczenie.
G dyby jakiś zw ykły czynnik fizyczny odgrywał w tym
wypadku rolę przeznaczenia, siła jego powinnaby w pły
wać na intensywność emisji promieniowania drutu, tym 
czasem, o ile wiemy, natężenie promieniowania zależy wi
docznie od znanych nam stałych natury, identycznych na

Nowy świat fizyki współczesnej

ziemi i w najbardziej

oddalonych

gwiazdach,

nie po

zostawiając miejsca dla interwencji zewnętrznych czyn
ników.
Moglibyśmy zobrazować naturę tych spontanicznych
rozpadów i skoków przez

porównanie atomu

z partją

czterech graczy, godzących się zgóry na przerwanie gry
z chwilą, gdy po rozdaniu kart okaże się, iż każdy z gra
jących ma w ręku całkowity kom plet jednego koloru;
masę zaś substancji promieniotwórczej m ożnaby

przy

równać do pokoju, w którym by się rozgrywały m iljony
takich partyj,

okaże się wtedy, iż liczba partyj będzie

się zmniejszała dokładnie według prawa rozpadu promie
niotwórczego, jednakże pod warunkiem, aby k a r t y p r z e d
każdem rozdaniem zostały

gruntownie

przeta

s o w a n e . Przy dokładnem tasowaniu kart przebieg czasu
i przeszłość nie będą miały żadnego znaczenia dla graczy,
jako że po każdorazowem

przetasowaniu sytuacja jest

stworzona na now o; w tym wypadku, podobnie jak przy
atomach radu, śmiertelność na tysiąc będzie stała, jeśli
natomiast karty zostaną po każdej grze wzięte znów do
ręki bez tasowania, to każda partja wynika niechybnie
z poprzedniej i oto m amy analogję do dawnego prawa
przyczynow ości; stopień zmniejszania się liczby graczy
różniłby się w tym wypadku od faktycznie zaobserwowa
nego w rozpadzie prom ieniotwórczym ; ostatni możemy
odtw orzyć jedynie, zakładając, iż karty są nieustannie ta
sowane, a rolę tasującego obejm uje t. zw. przeznaczenie.
Aczkolwiek dalecy jesteśmy od stanowczej znajom o
ści rzeczy, w ydaje się możliwem istnienie jakiegoś czyn
nika, neutralizującego w naturze żelazną konieczność sta
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rego prawa przyczynowości, a dla którego nie znaleźliśmy,
jak dotychczas, odpowiedniejszej nazwy nad przeznacze
nie; być może, iż przyszłość nie jest tak niezmiennie w y
znaczona przez przeszłość, jak się nam to zdawało do
tychczas; może ona przynajmniej częściowo spoczywać
w rękach bogów.
Wiele innych rozważań prowadzi nas w tym samym kie
runku; naprzykład prof. Heisenberg wykazał, iż koncepcje
nowoczesnej teorji kwantów zawierają tak zwaną przez
niego „zasadę niewyznaczalności“ . Przez długi czas w y
obrażaliśmy sobie działanie przyrody, jako wzór idealnej
precyzji; maszyny, zbudowane ręką ludzką, są, jak wiemy,
niedokładne i nieścisłe, łudziliśmy się wiarą, iż najistot
niejszy mechanizm atomu okaże się wzorem idealnej do
kładności i precyzji, tymczasem Heisenberg wykazuje,
iż przed tem właśnie natura wzdryga

się najbardziej.

W edług dawnej nauki stan takiej cząstki, jak elek
tron, był

zupełnie wyznaczony z chwilą, gdy znaliśtny

miejsce, zajmowane przezeń w przestrzeni w pewnym okre
ślonym momencie oraz szybkość jego ruchu w tymże m o
mencie; dane te, w połączeniu ze znajomością sił, m ogą
cych w pływ ać nań z zewnątrz, określały zgóry całą przy
szłość elektronu; posiadając owe dane co do każdej cząstki
wszechświata, m ożnaby zgóry przepowiedzieć całą jego
przyszłość.
Nowa wiedza w ujęciu Heisenberga zapewnia nas, iż
dane te są z natury rzeczy nieosiągalne; gdy wiemy, iż
elektron znajduje się w pewnym punkcie przestrzeni, nie
możemy dokładnie określić szybkości jego ruchu — na
tura pozostawia pewien „margines błędu“ , a przy wszel
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kich próbach wkroczenia doń nie udziela nam ona żadnej
pom ocy — zdawałoby się, iż nie uznaje ona zupełnie wszel
kich ścisłych pom iarów; gdy znamy znów dokładnie szybr
kość ruchu elektronu, natura nie dopuszcza nas do od
krycia istotnego miejsca, zajmowanego przezeń w prze
strzeni. W ygląda to zupełnie, jakgdyby położenie i ruch
elektronu były naznaczone po obu stronach przezrocza;
gdy włożym y przezrocze do niedokładnej latarni projek
cyjnej, to możemy nastawić na ostrość w pól drogi mię
dzy jedną stroną a drugą i zobaczym y względnie jasno
zarówno położenie, jak i ruch elektronu, natomiast z do
kładnym

aparatem nie m oglibyśm y tego

bardziej

nastawialibyśmy

jedną

stronę

uczynić:

im

na ostro, tem

bardziej zamgloną stawałaby się druga.
Niedokładną latarnią była dawna nauka; łudziła nas
ona mniemaniem, iż gdybyśm y mogli rozporządzać do
skonałym przyrządem,

tobyśm y byli w stanie określić

jednocześnie położenie i ruch cząstki w danym momencie
z najwyższą dokładnością — złudzenie to wprowadziło
determinizm do nauki; wszelako obecnie, gdyśmy w po
staci nowej nauki otrzymali tę ulepszoną latarnię, w y
kazuje nam ona, iż o k r e ś l e n i e ruchu i położenia leżą
na dwu odmiennych płaszczyznach rzeczywistości, nie
dających się jednocześnie nastawić na absolutną ostrość;
tem samem usuwa ona podstawę, na której

opierał się

dawny determinizm.
W ygląda to, przyjm ując znowu inne porównanie, jak 
gdyby spojenia wszechświata rozluźniły się, ja k gd yby me
chanizm jego był „rozklekotany“ , podobnie jak w zużytej
maszynie; jednakże analogja ta szwankuje, jeśli nasuwa
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nam przypuszczenie, iż świat jest w jakikolwiek sposób
zużyty lub niedoskonały. W starej lub zepsutej maszynie
stopień rozklekotania lub rozluźnienia spojeń zmienia się
z miejsca na miejsce, w świecie natury zaś mierzy się
tajemniczą wielkością, znaną jako „stała h Plancka“ , ab
solutnie jednostajną dla całego wszechświata; wartość jej
może być zmierzoną zarówno wr laboratorjum, jak i na
gwiazdach niezliczoną ilością sposobów, a okazuje się
zawsze jednaką. Sam fakt, iż „rozluźnienie spojeń“ ja 
kiegokolwiek bądź typu przenika wszechświat nawskróś,
obala możliwość istnienia ścisłej przyczynowości, pojm ując
ostatnią jako cechę nienagannie działającej maszyny.
Te i inne rozważania, do których powrócim y poni
żej, doprowadziły wielu fizyków do mniemania, iż determinizm nie ma zastosowania w przypadkach, gdzie
atom y i elektrony występują pojedyńczo, a że pozorny
determinizm wydarzeń w skali makroskopowej jest jedynie natury statystycznej.

Gdy mam y do czynienia

z atomami i elektronami w dużych masach, to matema
tyczne prawo średnich wartości narzuca nam determi
nizm, którego prawa fizyczne nie m ogły stwierdzić.
Pojęcie to m ożem y zobrazować zapom ocą analogicz
nej sytuacji w świecie m akroskopowym , Gdy podrzucim y
pięciogroszówkę, nie m ożem y b yć nigdy pewni, czy w y
padnie „orzeł“ czy

„reszka“ , rzuciwszy jednak miljon

tonn pięciogroszówek wiemy, iż 500.000 tonn upadnie na
jedną a 500.000 na drugą stronę. Możemy doświadczenie to
powtarzać do nieskończoności, zawsze z jednakowym skut
kiem, m oglibyśm y uważać je za dowód jednostajności
natury i przypisywać to działaniu prawa przyczynowości,
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w rzeczywistości jednak jest to tylko wynik matema
tycznych praw przypadku.
Liczba pięciogroszówek w miljonie tonn jest jednakże
niczem w porównaniu z liczbą atomów w najmniejszej
nawet cząstce materji, na której fizycy dob y ubiegłej
mogli przeprowadzać swe badania, jasne jest więc obec
nie, w jaki sposób złudzenie determinizmu — o ile ono jest
rzeczywiście iluzją — wtargnęło do nauki.
Nasze wiadomości co do tych zagadnień są jak do
tychczas bardzo nieokreślone. Prawdopodobnie większość
fizyków oczekuje chwili, gdy prawo przyczynowości zo
stanie w taki, czy inny sposób przywrócone na swe dawne
miejsce. Jak dotychczas przynajmniej, nie zostało ono
jednak przywrócone; wynika z tego, iż, w przeciwień
stwie do dawnych mechanistycznych koncepcyj, obraz
wszechświata, przedstawiany nam przez obecną fizykę, po
zostawia w swym zakresie więcej miejsca dla istnienia ży
cia i świadomości wraz z atrybutami, które zwykliśmy łą
czyć z niemi, jako to wolną wolą oraz zdolnością wpły
wania samą naszą obecnością na bieg i istotę wszech
świata. Albowiem być może niezależnie od tego, co wiemy,
oraz niezależnie od

zaprzeczeń nowoczesnej nauki, b o

gami, grającym i rolę przeznaczenia w stosunku do atomów,
w chodzących w skład naszych mózgów, jest własna nasza
wola. B yć może, iż za pośrednictwem tych atomów wpływa
ona na ruchy naszych ciał, a przez to i na stan otaczają
cego nas świata. Dzisiejsza nauka nie może już dłużej
zamykać drogi tej możliwości, nie rozporządza ona już
żadnemi niezbitemi argumentami, któremi m ogłaby zwal
czać nasze wrodzone przeświadczenie o istnieniu wolnej
Nowy ś w iit fizyki
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woli, z drugiej strony nie daje nam ona żadnych wskazó
wek co do doniosłości braku determinizmu i przyczynowości. Jeśli zarówno m y, jak i natura wogóle, nie reagu
jem y w jednolity sposób na bodźce zewnętrzne, to cóż
wobec tego określa bieg w ypadków ? Jeżeli jakakolwiek
przyczyna istnieje, powracam y znów do determinizmu
i przyczynowości; jeśli jej niema, to jakże wogóle cośkol
wiek dziać się m oże?
Mojem zdaniem, niepodobna jest dojść w tych spra
wach do określonego wniosku, dopóki nie osiągniemy do
kładniejszego zrozumienia istoty czasu. Podstawowe prawa
natury, przynajmniej w obecnie znanym nam zakresie,
nie dają żadnego powodu do myślenia, iż czas posuwa
się stale naprzód: są one równie dobrze nastawione na
możliwość istnienia czasu, stojącego w miejscu, jak i pły
nącego wstecz. Stałe posuwanie się czasu naprzód —
istotna podstawa stosunku przyczyny i skutku— jest czemś,
co nakładamy na zauważone prawa natury z własnego
doświadczenia;

nie jest

nam

wiadom o,

azali

stanowi

ono istotną cechę czasu, aczkolwiek teorja względności,
jak się wkrótce o tem przekonamy,

skłania

się bądź

co bądź w dużej mierze do naznaczenia posuwania się
naprzód czasu oraz związku przyczyny i skutku cechą czy
stego złudzenia; pojm uje ona czas poprostu jako czwarty
wymiar, który należy dodać do trzech wym iarów prze
strzeni, wskutek czego zasada posł hoc ergo propler hoc
stosuje się równie mało do kolejności zdarzeń w czasie,
jak do kolejności słupów telegraficznych wzdłuż linji k o
lejowej.
Zagadka istoty czasu była zawsze hamulcem dla na
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szych myśli, jeśli zaś pojęcie czasu jest czemś głębokicm,
iż zrozumienie jego istoty pozostanie dla nas na zawsze
nieosiągalnem, to wówczas, wedle wszelkiego praw dopo
dobieństwa, odwieczny spór m iędzy determinizmem i wolną
wolą nie doczeka się nigdy rozstrzygającego wyroku.
Możliwość usunięcia determinizmu i zasady przyczynowości z fizyki stanowi stosunkowo świeży etap w historji teorji kwantów. Pierwotnym celem tej teorji było
usiłowanie wytłumaczenia pewnych zjawisk promienio
wania; dla należytego zrozumienia

ostatecznego zagad

nienia należy jednak cofnąć się aż do Newtona i X V II
wieku.
Najbardziej oczywistą cechę promienia świetlnego sta
n o w i— przynajmniej przy powierzchownej obserwacji —
jego dążenie do posuwania się po linji prostej; wszak
każdemu dobrze są znane proste zarysy smugi światła
słonecznego w pokoju pełnym kurzu.

Szybko mknąca

cząstka materji również dąży do poruszania się wzdłuż
linji prostej, nic więc dziwnego, iż dawni badacze uważali
światło za strumień cząstek, w ytryskających ze świetlnego
źródła, jak strzał z lufy broni palnej. Newton przyłączył
się do tego poglądu, precyzując go w swej „korpuskularnej teorji światła“ .
Codzienna obserwacja dowodzi nam jednak, iż pro
mień światła niezawsze biegnie po linji prostej. Może on
zostać gwałtownie odw róconym , co zdarza się wówczas,
gdy pada na powierzchnię zwierciadła,

albo

ulec za

łamaniu, jak się to dzieje, gdy przenika do w ody, lub ja 
kiegokolwiek innego płynnego ośrodka; załamanie to jest
przyczyną pozornego złamania wiosła w miejscu zetknięcia
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się z powierzchnią w ody oraz złudzenia płytkości rzeki
rozwiewającego się z chwilą, gdy wstąpimy do w ody.
Nawet za czasów Newtona prawa, rządzące temi zjawi
skami, b yły należycie znane. W przypadku odbicia się, kąt
padania promienia światła na zwierciadło był ściśle równy
kątowi odbicia, innemi słowy, światło odbijało się od zwier
ciadła podobnie, jak piłka tennisowa odbija się od idealnie
ubitego kortu. W przypadku załamania istniał stały stosu
nek m iędzy sinusem kąta padania i sinusem kąta zała
mania. Newton nie bez trudu starał się wykazać, iż jego
cząstki świetlne poruszałyby się zgodnie z temi prawami,
g dyby b yły poddane działaniuipewnych określonych sił na
powierzchni zwierciadła, lub załamującego

płynu;

oto

twierdzenie X G IV oraz X G V I z jego P r i n c i p i a :
T w i e r d z e n i e X C IV
Je że li dwa podobne'ośrodki są oddzielone od siebie przestrzenią,
ograniczoną po obu stronach równoległemi płaszczyznam i, a ciało,
# »
przechodząc poprzez tę przestrzeń, je st przyciągan e lub odpychane
prostopadle w kierunku któregokolw iek z ty ch ośrodków bez po
ruszania lub przeszkód ze stron y innej siły, a siła przyciągania
będzie jednakow a w równem oddaleniu od każdej płaszczyzny,
wówczas twierdzę, iż sinus padania na jed n ą z płaszczyzn będzie
w stałym stosunku do sinusa w yn urzania się z drugiej.

T w i e r d z e n i e XGVI
Z ak ład ając to samo, oraz, że ruch przed padaniem je st szybszy,
niż następnie, twierdzę, iż, g d y lin ja padania będzie stale obniżana,
ciało zostanie wreszcie odbite, a kąt odbicia będzie ró w n y kątow i
padania,

Korpuskularna teorja Newtona natrafiła na szkopuł
w fakcie częściowego jedynie załamania promienia światła,
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padającego na powierzchnię w ody; pozostałość światła
ulega odbiciu i ta właśnie część powoduje zwykłe odbi
janie się przedm iotów w jeziorze, lub drgania światła
księżycowego na morzu. Uczyniono teorji Newtona za
rzut, iż nie jest ona w stanie wytłum aczyć tego odbicia,
gdyby bowiem światło składało się z drobnych cząstek, to
siły na powierzchni w ody powinny w pływać jednakowo na
wszystkie cząstki; gdyby zaś jedna z nich uległa załama
ni u— wszystkie pow innyby mu ulec również, a woda b y 
łaby pozbawiona możności odbijania słońca, gwiazd i księ
życa. Newton starał się odeprzeć ten zarzut, przypisując
powierzchni w ody „zmienną skłonność do przepuszcza
nia i odbicia“ ; cząstka, padająca na powierzchnię w pew
nej chwili była przyjęta, w następnej chwili jednakże wrota
były już zamknięte, wskutek czego towarzyszka jej mu
siała zawrócić z drogi, tworząc odbite światło.

To po

jęcie przez swoje odstąpienie od zasady jednostajności
w naturze, z jednoczesnem zastąpieniem determinizmu
przez kategorje prawdopodobieństwa, w uderzający wprost
sposób wyprzedziło nowoczesną teorję kwantów; w owym
czasie jednakże nie znalazło należytego posłuchu.
Niezależnie od poprzedniego teorja korpuskularna na
potkała inne, ważniejsze jeszcze trudności. Okazało się
bowiem przy dostatecznie drobiazgowem badaniu, iż świa
tło nie biegnie tak ściśle prosto, jakby tego wymagał ruch
cząstek. Wielki objekt, jak dom, lub góra, rzuca określony
cień, udzielając równie dobrej zasłony od skwaru słońca,
jak i od gradu kul, nikły natomiast przedmiot, jak np. cie
niutki drut, włos lub włókno

nie daje takiego cienia;

gdy trzym am y go przed ekranem,

żadna cząstka tego
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nie

zostaje

zaciemniona

całkowicie.

sób udaje się światłu okrążyć

ten

W

jakiś

spo

przedmiot i miast

określonego cienia widzim y zmienną grę jasnych i sto
sunkowo ciemnych równoległych prążków, znanych pod
nazwą „pierścieni interferencyjnych“ . W eźm y inny przy
kład: oto duży okrągły otwór w diafragmie przepuszcza
okrągłą plamę światła, skoro jednak ten otw ór będzie tak
mały, jak najmniejsze ucho igielne, wówczas wzorem,
odbijającym się na ekranie, będzie bynajmniej nie mała
okrągła plamka świetlna, lecz daleko większy układ pier
ścieni, naprzemian jasnych
dyfrakcyjnych“ .

Rys.

I

i ciemnych
tablicy

II

otrzym any na kliszy fotograficznej, po
wiązki światła przez maleńki otworek;

—

„pierścieni

ukazuje

obraz,

przepuszczeniu
światło każdego

pierścienia o promieniu, większym od promienia otworku,
musiało w jakiś sposób ugiąć się na jego brzegach.
Newton uważał to zjawisko za dowód, iż jego „ciałka
świetlne“ podlegały przyciąganiu ciał stałych. Pisał on, co
następuje:
„Prom ienie św iatła, znajdujące się w powietrzu, przechodząc
w sąsiedztwie kantów ciał przezroczystych lub nieprzezroczystych,
(jako to okrągłe i prostokątne brzegi monet, noży lub odłam ków
kam ienia i szkła) okrążają te ciała lub odginają się dookoła nich,
ja k g d y b y ulegając ich pi'zyciąganiu, te zaś promienie, które prze
chodzą najbliżej ow ych ciał, podlegają najw iększem u zagięciu,
ja k b y pod w pływ em m ocniejszej siły przyciągan ia“ .

Tu znów Newton w uderzający sposób wyprzedził no
woczesną wiedzę, albowiem owe siły, o których wspomina,
przedstawiają duże podobieństwo do „sił kw antow ych“
nowoczesnej mechaniki falowej. Nie zdołały one jednakże
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i wskutek

tego nie osiągnęły większego uznania.
Zczasem wszystkie te i podobne zjawiska zostały na
leżycie wytłumaczone przez przyjęcie założenia, iż światło
składa się z fal, podobnych do tych, które wiatr podnosi
na powierzchni morza,

z tą jednak różnicą, iż podczas

gdy fale morskie są wielometrowej długości, tutaj tysiące
fal mieści się w jednym centymetrze. Fale światła okrą
żają nieznaczną przeszkodę dokładnie w ten sam sposób,
w jaki fale morskie okrążają niewielką skałę. Skalista
rafa milowej długości stanowi doskonałą osłonę od morza,
natomiast mała skała nie udziela podobnej ochrony, al
bowiem fale morskie okrążają ją ze stron obu, aby się
znów połączyć poza nią, podobnie jak fale światła łączą
się zpowrotem, okrążywszy cienki włos lub włókno. W tenże
sposób fale, uderzające przy wejściu do portu, nie biegną
w prostej linji poprzez przystań, ale, okrążywszy łamacz
fal, wzburzają całą powierzchnię basenu portowego. Rys. I,
tab. II ukazuje

„zaburzenie“ , wywołane

poza otwor

kiem, a spowodowane falami światła, okrążającemi jego
brzegi, podobnie jak fale morskie okrążają groblę. W iek
X V I I uważał światło za grad
miast, uważając,

iż

pogląd

cząstek, w. X V I I I nato
ten nie

tłumaczy dosta

tecznie zjawisk, zachodzących w świecie m ikroskopowym,
jak zjawiska opisane pow yżej, zastąpił grad cząstek przez
szereg fal.
Zamiana ta jednakże pociągnęła za sobą znów inne
trudności. Światło słoneczne, przepuszczone przez pryzmat,
rozszczepia się w tęczowe „w idm o“ barw: czerwonej, po
marańczowej, żółtej, zielonej, błękitnej, niebieskiej i fioł
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kowej. G dyby światło składało się z fal, podobnych do fal
morskich, z łatwością możnaby wykazać, iż cale światło
analizowanego promienia słonecznego winno

znajdować

się przy fioletowym krańcu widma. Ponadto, ponieważ
fale krańcowego fioletu
ność wchłaniania w

posiadają nieograniczoną m oż

siebie

energji,

całkowita

energja

wszechświata powinna w krótkim czasie przyjąć formę
fiołkowego i pozafiołkowego promieniowania, wędrującego
przez przestworza.

„Teorja kwantów “ powstała z w y

siłków, podjętych celem wyleczenia falowej teorji światła
z tych niedokładności, i została uwieńczona najzupełniejszem powodzeniem. Wykazała ona, iż Newton, przyjm ując
korpuskularną naturę światła nie był całkowicie w błę
dzie, gdyż istotnie promień światła, może b y ć pojm ow any,
jako rozbity na drobne ułamki, zwane „kwantami świa
tła“ lub „fotonam i“ , z tą samą dokładnością,

z jaką

deszcz rozpada się na krople w ody, grad kul na oddzielne
kawałki ołowiu lub gaz na oddzielne cząsteczki. Jedno
cześnie światło nie traci swego falowego charakteru. Każda
cząstka światła posiada przyporządkowaną sobie określoną
wielkość wymiaru długości; zwiemy ją długością jej fali,
gdyż, jeśli powyższe światło przepuścimy przez pryzmat,
zachowuje się ono dokładnie tak, jakby to czyniły fale
o tej właśnie długości. Światło o znacznej długości fali
składa się z drobnych cząstek i vice versa, a ilość energji
w każdej cząstce jest odwrotnie proporcjonalna do tej
długości fali, tak iż m ożem y zawsze obliczyć energję fo
tonu na podstawie długości fal i vice versa.
Niepodobna jest zliczyć wielkiej ilości dowodów, na
których opierają się te koncepcje. Wszystkie one bez naj
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mniejszych w yjątków wskazują na to, iż światło przecho
dzi przez aparaty laboratoryjne w postaci nienaruszonych
fotonów.
Żadne dotychczasowe obserwacje nie zdołały odkryć
istnienia ułamka fotonu, ani też nasunąć podejrzenia, iż
coś podobnego wogóle istnieje.
Dwa typow e przykłady wystarczą nam najzupełniej.
Promieniowanie jest zdolne przy odpowiednich wa
runkach Wywołać rozkład atom ów, na które pada. Zba
danie rozbitych atom ów ujawnia nam dokładną ilość energji, wyładowanej nad każdym z nich dla dokonania jego
rozpadu. Okazuje się zawsze i niezmiennie, iż jest to energja, równa energji całkowitego fotonu, obliczonej na pod
stawie znanej

długości jego fali. W ygląda to zupełnie,

jakgdyby armja światła zetknęła się z armją materji.
Od dawna wiadomo było, iż ostatnia składa się z po
jedynczych żołnierzy-atomów, obecnie zaś okazuje się,
iż pierwsza również składa się z pojedynczych żołnierzyfotonów, zbadanie zaś pola bitw y prowadzi nas do wnio
sku, iż walka polegała na spotkaniach się w pojedynkę.
A oto drugi przykład. Prof. Compton z Chicago zba
dał ostatnio wynik

działania promieni X na elektrony

i znalazł, iż promieniowanie to rozprasza się dokładnie
w ten sposób, jak gdyby składało się ono z materjalnych cząstek światła czyli fotonów, pędzących w postaci
oddzielnych jednostek, podobnych tym razem do kul na
polu bitw y, godzących we wszystkie elektrony, stojące na
ich drodze.
Zasięg indywidualnych fotonów, zepchniętych ze swego
biegu przy tych zderzeniach, umożliwia nam wyliczenie
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ich energji i tu znów wartości znalezione zgadzają się
dokładnie z wyliczonemi na podstawie długości ich fali.
To pojęcie niepodzielnych fotonów prowadzi nas zpowrotem do niewyznaczalności. Istnieją różnorodne m etody
rozszczepiania wiązki światła na dwie części, idące odmienną
drogą. Gdy wiązka ogranicza się do jednego fotonu, musi
on obrać sobie tylko jedną drogę; nie może on rozdwoić
się na obie, ponieważ foton jest niepodzielny, w ybór zaś
drogi jest sprawą

prawdopodobieństwa,

a bynajmniej

nie pewności.
Wskutek tego dochodzim y do wniosku, iż wiek X V II,
uważający,

iż

światło

składa

się

tylko

z

cząstek,

oraz wiek X I X , który uważał, iż składa się ono tylko
z fal, były oba w błędzie,
oba

miały słuszność.

lub —■ jeśli kto

Albowiem zarówno

woli —

światło,

jak

i wszelkiego rodzaju promieniowanie, składają się jedno
cześnie z cząstek i z fal.
4

W doświadczeniach prof. Comptona promieniowanie X
pada na pojedyńcze elektrony, zachowując się, jak grad
oddzielnych

cząstek;

w doświadczeniach

zaś

Lauego,

Bragga i innych dokładnie te same promienie, padając
na kryształ, zachowują się pod każdym względem, jak
kolejny szereg fal. To samo powtarza się w całej przy
rodzie: to samo promieniowanie ukazuje się nam jedno
cześnie w postaci cząstek i fal. Niekiedy zachowuje się
jak cząstki, niekiedy jak fale, a żadna z dotychczas zna
nych ogólnych

zasad

nie

zdoła

przepowiedzieć

nam,

w której z tych postaci wystąpi ono w takich lub in
nych okolicznościach.
W ynika z tego, iż, jeśli pragniemy zachować wiarę
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że

cząstki i fale są w istocie rzeczy jednem i tem samem.
To doprowadza nas do drugiej, o wiele ciekawszej, części
naszego rozważania. Pierwsza część, podana przed chwilą,
dotyczyła występowania światła naprzemian w postaci
cząstek i fal, drugą część stanowi twierdzenie, iż elektrony
i protony, owe zasadnicze jednostki, z których się składa
wszelka materja,

występują również już to w postaci

fal, już to w postaci cząstek. Świeżo odkrytą została dwo
istość w naturze elektronów i protonów podobna do tej,
którą w naturze promieniowania stwierdzono już daw
niej; obecnie już i elektrony w ydają się być także jedno
cześnie cząstkami i falami.
K iedy Newtonowskakorpuskularna teorja światła ustą
piła miejsca teorji undulacyjnej, nasunęła się konieczność
wytłumaczenia, w jaki sposób grad cząstek może naśladować
zachowanie się szeregu fal i poruszać się prostolinijnie z w y
jątkiem przypadku zawrócenia z drogi przez odbicie lub za
łamanie. Jeśli promień słońca, przedzierający się przez szparę
w okiennicy, składał się z fal, to należało oczekiwać, iż roz
proszy się on po całym pokoju, podobnie, jak koła fal
rozbiegają się po całej powierzchni jeziora, łub jak wą
ziutka wiązka rozprasza się po przejściu przez maleńki
otworek, jak to widzim y na rys. 1, tablicy II. Jednakże
Y oung i Fresneł wykazali, iż niezakłócony niczem układ
szeregu następujących po sobie fal poruszałby się w po
staci wiązki, bez wyraźnych zboczeń — podobnie jak grad
swobodnie poruszających się cząstek — i uległby odbiciu
od zwierciadła w taki sam sposób, w jaki pocisk odbija się
od idealnie twardej i gładkiej powierzchni. W ykazano rów
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nież, iż taki układ fal ulegałby załamaniu, zgodnie z pra
wami załamania światła. G dyby taki układ fal przecho
dził przez ośrodek, którego zdolność załamywania staleby się zmieniała, to droga jego byłaby ostatecznie po
dobna do drogi cząstki, zmuszonej do zboczenia z prostego
kierunku pod wpływem nieustannie działających nań sił
i rzeczywiście obie te drogi stałyby się identyczne, za
kładając proporcjonalność siły, działającej do zmiany kwa
dratu współczynnika załamania. To tłumaczyło pow odze
nie X C IV oraz X C V I twierdzenia Newtona, podanego
na

str. 36.

cząstki

z

uczyniłby

Czegokolwiek

przeto

korpuskularnej teorji
to

samo, ale

dzięki

m ogłyby
Newtona,

swej

zespół

złożoności

on dokonać czegoś więcej i znaleziono,
przypadku, w którym cząstki nie

dokonać
fal

mógł

iż w każdym

były w

stanie

od

dać jakiejś własności światła, układ fal czynił to w zu
pełności. W ten sposób hipotetyczne cząstki Newtona Roz
płynęły się w układ fal.
W ostatnich latach byliśmy świadkami, jak w podobny
sposób podstawowe składniki materji, t. j. elektrony i pro
tony, rozpłynęły się również w pewne układy fal.
W wielu okolicznościach zachowanie się elektronu lub
protonu okazało się zbyt złożonem, aby mogło być w ytłumaczonem ruchem zwykłej cząstki.

Louis de

Broglie,

Schrödinger i inni usiłowali zgodnie interpretować je jako
zachowanie się grupy fal, kładąc w ten sposób podstawy
nowej gałęzi fizyki matem atycznej, znanej

pod

nazwą

mechaniki falowej (undulacyjnej). Śledząc oczyma piłkę
tennisową, skaczącą po powierzchni nienagannie ubitego
kortu, dojdziem y do przekonania, iż ruch jej odpowiada
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zupełnie ruchowi promienia świetlnego, odbijającego się
od powierzchni zwierciadła, tak iż możemy mówić o od
biciu piłki przez powierzchnię kortu. Nie wiele jednak
zyskujem y na tem odkryciu; pozw oliłoby to nam wpraw
dzie, gdybyśm y tego chcieli, na ujmowanie piłki, jako
układu fal, nie uczynim y tego jednak, gdyż widzimy, lub
przynajmniej

tak nam się wydaje,

iż piłka

nie

jest

układem fal.
Sprawa przedstawiałaby się inaczej, gdyby przedmio
tem poruszającym się była nie piłka, ale elektron. Gdyby
ruch elektronu, skaczącego po jakiejś powierzchni, okazał
się takim samym, jak ruch

układu

fal,

nie m ożnaby

wówczas w yłączyć możności ujęcia elektronu jako ta
kiego układu fal.
„to

mnie

Nikt

bynajmniej

nie może obecnie
nie

interesuje,

powiedzieć:

widzę

elektron

i mogę stwierdzić, iż nie jest on rzeczywiście

układem

fal“ , jako, że nikt nigdy nie widział elektronu i nie ma
najsłabszego pojęcia o tem, jak on wygląda. A priori
wolno nam równie dobrze uważać elektron, jak i ciałka
światła Newtona, za układ fal. A by się m óc przekonać,
czy też elektron jest faktycznie układem fal, należy zwró
cić się do zjawisk, w których cząstka i układ fal zacho
w yw ałyby się odmiennie. Zjawiska, w których elektron nie
zachowywał się tak, jak się tego spodziewano, gd y uwa
żano go za cząstkę pewnego rodzaju, stanowią właśnie
tę grupę zjawisk, których nam potrzeba, i okazuje się, iż
elektron zachowuje się w każdym takim przypadku tak,
jakby to czynił układ fal. Jednym z tego rodzaju szcze
gólnych zjawisk jest grad elektronów, odbijających się od
płytki m etalowej: nie odbijają się one na wzór kulek gra
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dow ych lub piłek tennisowych, lecz wytwarzają obraz d y
frakcyjny, jak by to uczynił układ fal (Tabl. II, rys. 3).
Ten sam przypadek zachodzi, gdy grad elektronów mknie
poprzez wąski otworek: rozpraszają się one, dając obraz
dyfrakcyjny, niezmiernie podobny do obrazu, wytwarza
nego przez fale świetlne (Tabl. II, fig. 1 i 2). Nie dow o
dzi to oczywiście, aby elektron miał się faktycznie skła
dać z fal, ale nasuwa się pytanie, czy też układ fal nie
b yłby wierniejszym obrazem elektronu, niżeli twarda ela
styczna cząstka.
Istotnie układ fal dostarcza nam obrazu, który nie
zawiódł nigdy w przewidywaniu zachowania się elektronu,
jak się to zdarza w niezliczonej ilości przypadków z odpo
wiednim obrazem elektronu jako cząsteczki. Współczesna
mechanika falowa wykazuje, iż elektron lub proton w ru
chu powinien zachowywać się jak układ fal o ściśle okre
ślonej długości fali. Ostatnia

zależy jedynie

od masy

poruszającej się cząstki i jej szybkości ruchu — od hiczego
więcej. Długość fal, wyznaczona przez tę mechanikę elek
tronom i protonom , poruszającym się w zwykłych wa
runkach laboratoryjnych, może b y ć łatwo zmierzona zapom ocą zwykłej

aparatury. Doświadczenia nad zjawi

skami, które m ożnaby określić, jako odbicie i załamanie
elektronów zostały dokonane przez Davissona i Germera
w Am eryce, przez prof. G. P. Thomsona w Aberdeen,
Ruppa w Niemczech, Kikuchiego w Japonji, Dauvillier
we Francji (Szczeniowskiego w Polsce, przyp. tłumacza).
Równoległa wiązka pędzących elektronów została skie
rowana na powierzchnię metaliczną lub nawskróś przez
nią. W każdym przypadku wynik, zanotowany na odpow ied
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nio umieszczonej kliszy fotograficznej, zupełnie nie od
powiadał założeniu, iż elektrony zachowują się jak grad
drobnego śrutu, lub innych twardych cząstek. Otrzymywano
stale obraz dyfrakcji, składający się z układu kół współśrodkowych, naprzemian jasnych i ciemnych, a otrzym any
obraz jest tego rodzaju, jakgdyby był wywołany przez
fale o pewnej określonej długości, padające na metal. Gdy
zmierzono długość tych fal okazało się, iż są one w zu
pełności zgodne z przewidzianemi przez wspomniane już
wzory mechaniki falowej. Ostatnio prof. Dempster z Chi
cago osiągnął podobny wynik pom yślny z poruszającemi
się protonami.
Te i inne doświadczenia dowiodły, iż fale i długości
fal, przyporządkowane pędzącym elektronom i protonom ,
są conajmniej czemś więcej, niż zwykłym mitem. Coś z fa
lowej natury tkwi bezwzględnie w tem wszystkiem, a obraz,
przedstawiający pędzące elektrony i protony, jako pewne
układy fal, tłum aczy ich zachowanie się zarówno we
wnątrz, jak i zewnątrz atomu o wiele lepiej, niżeli dawne
ujęcie, przyjm ujące je wyłącznie za naładowane cząstki.
Moglibyśm y streścić to wszystko, cośm y powiedzieli
powyżej, stwierdzając, iż zarówno podstawowe

skład

niki materji — elektrony i protony, — jak i promienio
wanie wykazują dwoistą naturę. Dopóki nauka rozpatruje
zjawiska w skali makroskopowej, otrzymamy dokładny
obraz rzeczy przez przypisanie im obu natury cząstek,
lecz z chwilą, gdy nauka przystępuje do bliższego i ści
ślejszego kontaktu z istotą rzeczy, przechodząc do zja
wisk w skali m ikroskopowej, to okazuje się, iż zarówno materja, jak i promieniowanie rozpływają się poprostu w fale.
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Chcąc zrozumieć istotę
kiem

zwrócić naszą uwagę

m ikroskopowej.

rzeczy, należy przedewszystna

te

zjawiska

w

skali

Tu leży ukryta najistotniejsza natura

wszechrzeczy, a napotykam y tu tylko fale i fale, wskutek
czego powstaje w nas przypuszczenie, iż żyjem y we wszechświecie, składającym się wyłącznie z fal. O naturze tych
fal pom ówim y niebawem, obecnie wystarczy nam stwier
dzenie, iż nowoczesna nauka niezmiernie daleko odbiegła
od dawnych pojęć, uważających wszechświat wyłącznie
za zbiór twardych ułamków materji, pośród których fale
promieniowania stanowiły

wydarzenie,

zjawiające

się

przypadkowo, od czasu do czasu.
Rozdział następny zaprowadzi nas dalej tym samym
szlakiem myśli.

TABLICA II

R y s. I. Pierścienie d yfrak cyjn e, w yw ołane przez światło, przechodzące
przez maleńki otworek w ekranie. (N. R . Fowler).

R ys. -2. Pierścienie d yfrak cyjn e, w yw ołane przez elektrony, przecho
dzące przez m aleńką błonkę ze złota. (G. P. Thomson).

R y s. 3.

Pierścienie d yfrakcyjn e, wyw ołane przez elektrony, odbite od
m aleńkiej blaszki złotej. (G. P. Thomson).
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MATERJA I PROMIENIOWANIE
Bezsporne przyjęcie w zaraniu nauki prawa przyczynowości za zasadę kierującą światem naturalnym, doprowa
dziło do odkrycia i sformułowania praw ogólnego typu:
„określona przyczyna A prowadzi do znanego skutku B “ .
Np. doprowadzenie ciepła do lodu powoduje jego topnie
nie lub, wyrażając się szczegółowiej, ciepło zmniejsza na
świecie ilość lodu, a zwiększa ilość wody.
Człowiek pierwotny mógł z łatwością zapoznać się
z tem prawem. W ystarczało mu śledzić działanie słońca
na szron lub wpływ długich dni letnich na górskie lo
dowce; w zimie m ógł on zauważyć, iż mróz zamienia zpowrotem wodę w lód. W dalszem stadjum obserwacji można
było odkryć, iż lód, zamarznięty powtórnie, równał się
w swej ilości bryle lodu przed stopnieniem; stąd naturalny
wniosek, iż coś, należącego do ogólniejszej kategorji, niżeli
woda i lód, nie uległo zmianie ilościowej podczas prze
miany:
Lód—>-Woda—>-Lód
Nowoczesna fizyka obeznana jest z prawami tego ro
dzaju i określa je jako „prawa zachowania“ . Odkrycie,
przypisywane powyżej pierwotnemu człowiekowi, stanowi
specjalny wypadek prawa zachowania materji.

Prawo

„zachowania X “ niezależnie od tego, czem jest owo X zna
czy, iż całkowita suma X we wszechświecie pozostaje stale
Nowy świat fizyki
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jednakowa, a żadna siła nie jest w stanic zamienić X na
coś, co nie jest X .
Każde prawo tego rodzaju jest z konieczności hipote
tyczne: znaczy ono faktycznie, iż nic z tego, co uczyniono
dotychczas, nie zdołało zmienić całkowitej ilości X . Jeśli
zaś w ypróbowaliśm y dostateczną ilość sposobów, a każdy
z nich zawiódł, to czujem y się upoważnieni do postawie
nia prawa zachowania X conajm niej, jako hipotezy ro
boczej.
Przy końcu zeszłego stulecia fizyka rozpoznawała trzy
główne prawa zachowania:
A) Prawo zachowania materji
B)
C)

„

„

masy

„

energji

Inne pomniejsze prawa, jako to prawo zachowania m o
mentów linjowych i kątow ych, nie potrzebują w chodzić
w zakres naszej dyskusji, ponieważ są one poprostu de
dukcjami z trzech głównych praw, wymienionych powyżej.
Z tych trzech praw prawo zachowania materji było naj
bardziej sędziwe: było ono zawarte w atomistycznej filozofji Demokryta i Lukrecjusza, przypuszczającej, iż wszelka
materja składa się z niestwarzalnych, niezmiennych i nie
zniszczalnych atom ów. Dowodziło ono, iż materjalna za
wartość wszechświata pozostaje zawsze ta sama, zawar
tość materjalna zaś każdej

cząstki

świata i każdego

miejsca w przestrzeni pozostaje również ta sama, z w y
jątkiem zmian, zachodzących wskutek wtargnięcia lub
wymknięcia się atomów.
Wszechświat był sceną, na której stale ci sami akto
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r z y — a to m y — odgrywali swe role, zmieniając tylko strój
i ugrupowanie osób, wszelako bez jakiejkolwiek zmiany
swej tożsamości; aktorzy ci byli ponadto obdarzeni nie
śmiertelnością.
Drugie prawo, prawro zachowania masy, jest bardziej
nowoczesnego pochodzenia. Newton przypuszczał, iż każde
ciało lub kawałek substancji posiada przyporządkowaną
sobie niezmienną wielkość,

swoją masę, będącą miarą

jego „inercji“ , lub oporu zmiany jego ruchu. Jeśli jeden
samochód wymaga dwa razy silniejszego motoru, niżeli
drugi, aby m óc nam dać jednakową możność kierowania
jego ruchem, to mówimy, iż posiada on masę dwa razy
większą od ostatniego. Prawo ciążenia głosi, iż ciśnienie
grawitacyjne, wywierane na dwa ciała, znajduje sięwścisłym
stosunku do ich mas, wskutek czego, jeśli siła przyciągania
ziemi jest ta sama względem dwóch ciał, to i masy ich
muszą być takie same; z tego wypływa, iż najprostszym
sposobem zmierzenia masy jakiegokolwiek ciała jest zwa
żenie go.
Z biegiem czasu chemja wykazała, iż „a tom y“ Lu
krecjusza nie miały prawa do swej nazwy („a tom y“ =
„niedziałki“ ). Okazało się bowiem, iż nie są one bynaj
mniej

,:niepodzielne“ i dlatego otrzymały od tej pory

nazwę „cząsteczek“ , zaś nazwa „atom u“ została wyłączną
własnością mniejszych jednostek,

na

które

mogły b y ć rozdrabniane. Istnieje wiele

cząsteczki

sposobów roz

rywania cząsteczek i przestawiania ich atom ów: zwykłe
zetknięcie z innemi cząsteczkami wystarcza w zupełno
ści, tak, jak się to dzieje np. przy rdzewieniu żelaza, lub
kiedy kwas zostaje wylany na metal; cząsteczki mogą
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równie dobrze ulec rozerwaniu przez spalenie, wybuch,
ogrzewanie lub przez działanie światła. Np. jeżeli posta
w im y na świetle butelkę

dwutlenku wodoru, to samo

przejście światła przez płyn rozbija każdą cząsteczkę dwu
tlenku wodoru na cząsteczkę w ody i atom tlenu. Odkorkowując naszą butelkę, usłyszymy pyknięcie, spow odo
wane wymknięciem się gazu, tlenu— i znajdziemy, iż część
dwutlenku

wodoru

zamieniła się

w wodę.

Cząsteczki

bromku srebra podlegają również zmianie pod wpływem
światła, co stanowi podstawę fotografji.
Ku końcowi osiemnastego wieku Lavoisier żywił prze
konanie, iż odkrył on, że całkowity ciężar materji po
przejściu przez wszystkie zmiany chemiczne, stojące do
jego rozporządzenia, pozostawał bez zm iany; wynikiem
tego było, iż prawo zachowania materji zostało przyjęte
za nieodłączną część nauki. W iem y obecnie, iż nie jest to
zupełnie ścisłe; waga tlenu, który wymknął się z naszej
butelki z dwutlenkiem, dodana do wagi pozostałego płynu,
przewyższa nieco wagę pierwotnego dwutlenku, a płyta
fotograficzna zyskuje na wadze po wystawieniu jej na
działanie światła;

ujrzym y

wkrótce, iż prawo

to jest

dlatego nieścisłe, że pom ija wagę światła, wchłoniętego
przez cząsteczki dwutlenku wodoru łub bromku srebra.
Trzecia zasada, zasada zachowania energji jest naj
świeższa ze wszystkich.
Energja występuje w najróżnorodniejszych formach,
z których najzwyklejsza jest energja ruchu — ruchu po
ciągu wzdłuż szyn łub kuli bilardowej po stole. Newton
wykazał, iż owa czysto mechaniczna energja, zostaje „za
chowana“ . Np. jeśli dwie kule bilardowe zderzą się ze
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sobą, energja każdej z nich podlega zmianie, natomiast
całkowita energja obydwu pozostaje niezmieniona: jedna
udziela energji drugiej, niema jednak ani straty, ani zy
sku energji przy tej zamianie. Zachodzi to jedynie tylko
wówczas, gdy obie kule są „doskonale elastyczne“ —
okoliczność idealna, w której piłki odskakują od siebie
z tą samą szybkością, z jaką się zderzyły. W zwykłych wa
runkach, zachodzących w naturze, okazuje się, iż mecha
niczna energja niezmiennie się zatraca: pocisk traci na
szybkości przy przejściu przez powietrze, a pociąg za
trzymuje się po wyłączeniu motoru. W e wszystkich przy
padkach tego rodzaju wytwarza się ciepło i dźwięk, ale
długotrwałe badania wykazały, iż ciepło i dźwięk są rów
nie formami energji. W klasycznej serji doświadczeń, ro
bionych w 1840— 50 r., Joule zmierzył energję ciepła
i usiłował zmierzyć energję dźwięku zapomocą struny wio
lonczeli; badania te, aczkolwiek niedostateczne, doprowa
dziły do uznania „zachowania energji“ za zasadę, rzą
dzącą wszystkiemi znanemi przemianami energji mecha
nicznej, ciepła, dźwięku i energji elektrycznej. Innemi
słowy, wykazały one, iż energja nie zatraca się, lecz
przeistacza, i że pozorna
skompensowana

strata energji ruchu

przez zjawienie

zostaje

się dokładnie równo

znacznej energji ciepła i dźwięku: energja ruchu pędzą
cego pociągu zostaje zastąpioną przez równoważną energję
hałasu zgrzytających hamulców oraz rozgrzanie kół i szyn.
Przez całą drugą połowę dziewiętnastego wieku te
trzy prawa pozostały

niewzruszone. Zachowanie masy

było uważane za to samo, co zachowanie materji, ponie
waż masa każdego ciała była uważana za sumę mas jego
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atomów. W szystko to tłumaczyło w sposób prosty —
o wiele za prosty, jak to obecnie widzim y —•dlaczego cał
kowita masa nie ulegała zmianie wskutek działań che
m icznych, natomiast nowoodkryte prawo zachowania energji stanowiło całość, stojącą oddzielnie poza nawiasem
dwóch starszych praw. Uważano w dalszym ciągu wszech
świat za scenę, na której aktorami b yły atomy, zacho
wujące niezmienioną tożsamość i masę przez wszystkie
czasy. Dla uzupełnienia obrazu pewna wielkość, znana pod
nazwą energji, była przerzucana od jednego aktora do
drugiego, będąc, podobnie jak i sami aktorzy, niestwarzalną i niezniszczalną.
Należało oczywiście traktować te trzy prawa wyłącznie
jako hipotezy robocze, poddawać jej wszelkim możliwym
próbom oraz odrzucić z chwilą, gdy wykażą znamiona
niem ocy i upadku. Wszelako zdawało się, iż są one tak
niezbicie ugruntowane, że traktowano je jako bezsprzeczne
ogólne prawa natury. F izycy dziewiętnastego wieku zw y
kli byli pisać o nich, jako o prawach, kierujących całym
światem, i na tej podstawie uczeni wygłaszali dogma
tyczne teorje, dotyczące zasadniczej natury wszechświata.
Była to jednak cisza przed burzą. Pierwszym grzmotem
zbliżającej się burzy było teoretyczne badanie J. J. Thom 
sona, wykazujące, iż masa naelektryzowanego ciała mogła
ulec zmianie skutkiem puszczenia go w ruch; im szybciej
się owo ciało poruszało, tem większą stawała się jego
masa, w przeciwieństwie do teorji Newtona o stałej i nie
zmiennej masie. Zdawało się chwilowo, iż zasada zacho
wania

masy

została usunięta z nauki.

Przez pewien

czas wniosek ten pozostawał przedmiotem czysto akade
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mickiego zainteresowania: nie mógł on być sprawdzony
przy pom ocy obserwacji ze względu na to, iż niepodobna
było zwykłych ciał naładować dostateczną ilością elektrycz
ności, ani też puścić ich w ruch z dostateczną szybkością, tak,
aby zmiany masy, przewidywane teoretycznie, m ogły wzróść
do uchwytnej ilości. Lecz oto u schyłku dziewiętnastego
wieku J. J. Thomson i jego następcy rozpoczęli rozbijać
atom, który okazał się wówczas równie mało niepodziel
nym i godnym nazwy „atom u“ , jak cząsteczka, do któ
rej ta nazwa była poprzednio stosowana.
Zdołano wówczas oddzielić tylko drobne ułamki, a zu
pełny rozkład atomu na jego ostateczne składniki nie zo
stał nawet dzisiaj jeszcze całkowicie osiągnięty. Stwierdzono,
iż owe ułamki były ściśle jednakowe i naładowane elek
trycznością ujemną; zostały one nazwane elektronami.
Elektrony te są bezporównania silniej naelektryzowane,
niżeli byłoby to

możliwe do osiągnięcia w przypadku

zwykłego ciała. Gram złota, rozklepany w najcieńszy listek,
o powierzchni jednego metra kwadratowego, może zostać
z powodzeniem naładowany ładunkiem około 60.000 jed
nostek elektrostatycznych,

natomiast gram elektronów

nosi stały ładunek około dziewięciu miljonów miljonów
razy większy. Z tego powodu, a także ponieważ elektron
może b yć zapom ocą elektrycznych środków wprowadzony
w ruch z szybkością, przewyższającą znacznie sto pięć
dziesiąt tysięcy kilometrów na sekundę, można z łatwo
ścią sprawdzić, iż masa elektronu zmienia się z jego
szybkością. Ścisłe pomiary wykazały, iż zmiany te są
w zupełnej zgodzie z teorją.
Ustalono obecnie, zawdzięczając głównie badaniom Sir
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Ernesta Rutherforda, iż każdy atom jest całkowicie zbu
dowany z ujemnie naładowanych elektronów i dodatnio
naładowanych cząstek, zwanych

„protonam i“ . Okazało

się, iż materja jest poprostu zbiorowiskiem cząstek, na
ładowanych elektrycznością. Za jednym

obrotem kalej

doskopu wszystkie nauki, zajmujące się własnościami i bu
dową materji, stały się odgałęzieniami nauki o elektrycz
ności; uprzednio jeszcze Faraday i Maxwell stwierdzili,
iż wszelkie promieniowanie jest natury elektrycznej, wsku
tek czego całość fizyki jest obecnie zawarta w nauce
0 elektryczności.'
Ponieważ każde ciało jest zbiorem elektrycznie nała
dowanych cząstek, wyżej wspomniane rozważania teore
tyczne wykazują, iż masa każdego poruszającego się ciała
musi zmieniać się, zależnie od szybkości jego ruchu. Masa
takiego poruszającego się ciała może b yć uważana za skła
dającą się z dwuch części: jednej niezmiennej, którą ciało
zachowuje nawet w stanie spoczynku, a znanej nam pod
nazwą „m asy spoczynkow ej“ , oraz części zmiennej, zależ
nej od szybkości jego ruchu. Zarówno obserwacja, jak
1 teorja wykazały, iż ta druga część jest ściśle proporcjo
nalna do energji ruchu ciała. Masy dwóch elektronów lub
jakichkolwiek innych dwóch jednakowych ciał różnią się
m iędzy sobą o tyle tylko, o ile ich

energje są różne.

W 1905 r. Einstein uogólnił tę zasadę w nadzw yczajny
sposób; wykazał on, iż nietylko energja ruchu, ale wszelki
m ożliw y rodzaj energji musi posiadać własną masę; gdyby
tak nie było, to teorja względności nie m ogłaby być praw
dziwą. W ten sposób wszelkie doświadczalne sprawdzenie
teorji względności świadczyło o prawdziwości hipotezy,
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twierdzącej, iż energja posiada masę. Badania Einsteina
dowiodły, iż masa jakiegokolwiek

rodzaju

energji za

leży jedynie od ilości tej energji, do której to ilości jest
ściśle proporcjonalna; jest ona ponadto niesłychanie mała.
„Mauretania“ przy pełnym ładunku waży około 50.000 ton,
gdy płynie z szybkością 25 węzłów, to ruch jej zwiększa
jej wagę jedynie o jakąś miljonową część grama. Energja
ciężkiej pracy ręcznej, wykonanej przez człowieka w ciągu
długiego życia, waży około jednej 60.000 części grama.
Odkrycie to umożliwiło przywrócenie zasady zachowania
masy. Skoro masa jest zespoleniem masy spoczynkowej
i masy energji, a każda z nich zachowana jest oddziel
n ie— pierwsza wskutek zachowania materji, druga wsku
tek zachowania energji — to musi zachodzić zachowa
nie całkowitej masy. Fizyka X I X

wieku uważała

za

chowanie masy wyłącznie za wynik zachowania materji,
fizyka

zaś X X

wieku

odkryła, iż zachowanie energji

jest w tem również pojęte. W idzim y więc teraz, iż masa
jest zachowana dlatego tylko, że materja i energja za
chowane są oddzielnie.
Dopóki uważano atom y za stałe i niezniszczalne —
„nieśmiertelne podwaliny wszechświata“ , aby użyć słów
Maxwella — było zupełnie naturalne, iż uważano je za
podstawowe jego

składniki.

Krótko

mówiąc, uważano

wszechświat za świat atomów, przypisując promieniowa
niu znaczenie najzupełniej drugorzędne. Przypuszczano,
iż co pewien czas jakiś atom zaczyna drgać, jak uderzony
dzwon, wydzielając promieniowanie, tak jak dzwon w y
daje dźwięk, poczem zapada zpowrotem w pierwotny stan
spoczynku, lecz zarówno jak dźwięk nie jest uważany za
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główny składnik bicia w dzwony, tak i promieniowania nie
uważano za główny składnik materji. W ypadkow o tłuma
czy to nam, dlaczego niepodobna było w yobrazić sobie,
w jaki sposób słońce nie przestaje promieniować przez
tysiące m iljonów i więcej lat; wierzono, iż światło sło
neczne jest wywołane drganiem atomów, ale nikt nie umiał
sobie wytłum aczyć przyczyny, utrzym ującej to nieustanne
drganie.
Zmiany w tym obrazie poczęły zachodzić z chwilą odkry
cia, iż atom składa się z elektrycznie naładowanych czą
stek, niezależnie bowiem od tego, jak daleko odsuniemy się
od naładowanej cząstki, nie m ożem y wym knąć się z za
sięgu jej przyciągania i odpychania, co dowodzi, iż elek
tron musi — przynajmniej w pewnem znaczeniu — zajm o
wać całość przestrzeni.
Faraday i Maxwell wyjaśnili to jeszcze szczegółowiej,
przedstawiając
małe,

elektrycznie

naładowaną

konkretne ciało, podobne

w

swej

cząstkę, jako
budowie

do

ośm iornicy, i wyrzucające w przestrzeń coś w rodzaju
czułków lub macek, zwanych „linjam i sił“ . Gdy dwie,
elektrycznie naładowane, cząstki przyciągały lub odpy
chały się wzajemnie, wynikało to ze spotkania się tych ma
cek, popychających się lub przyciągających się; owe macki
miały polegać na siłach elektrycznych i m agnetycznych,
z których składa się również promieniowanie; wydzielanie
promieniowania przez atom było poprostu wyrzucaniem
jednej z tych macek w przestrzeń, podobnie jak jeżozwierz wysuwa swe kolce.

K oncepcja ta stawiała pro

mieniowanie i materję jeszcze w bliższym stosunku do
siebie, niż poprzednio. Ponieważ wszelkie rodzaje promie
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niowania są postaciami energji, muszą one, zgodnie z teorją
Einsteina, mieć pewną masę, przyporządkowaną sobie. Gdy
atom wydziela promieniowanie, masa jego zmniejsza się
0 masę wydzielonego promieniowania, podobnie jak ciało
jeżozwierza po wyrzuceniu kolcy zmniejsza się o wagę tych
kolcy. Tak samo, gdy spalimy kawałek węgla, wówczas
całkowita waga jego nie jest zawarta tylko w popiele
1 dymie, musimy doń dodać wagę światła i ciepła, w ytw o
rzonego w procesie spalenia — tylko w tedy otrzymamy
wagę pierwotnego kawałka węgla.
W roku 1873 Maxwell dowiódł, iż promieniowanie w y
wiera ciśnienie na każdą powierzchnię, na którą pada.
Obecnie uważamy to za wynik faktu, iż promieniowanie
przedstawia sobą pewną masę. Wiązka światła składa się
z masy,

poruszającej się z

szybkością

światła,

czyli

300.000 km na sekundę, a Lebedew i następnie Nichols
i Hull zmierzyli to ciśnienie i znaleźli, iż odpowiada ono
ściśle obliczeniom Maxwella; pod naporem promieniowa
nia, tryskającego z jasnego źródła światła, tarcza uginała
się, jak gdyby pod wpływem uderzenia wystrzelonej w nią
kuli. Ciśnienie takiego światła, jakie znamy na ziemi, jest
niezmiernie słabe; aby pojąć jednak cale znaczenie tego
zjawiska, musimy opuścić naszą ziemię i fizykę, powstałą
w laboratorjach ziemskich, a zwrócić się ku niebu i fizyce,
czynnej w gorejących piecach gwiazd. Ogrzejmy zwykły
sześciocalowy pocisk armatni do 50 miljonów stopni —
temperatury wnętrza słońca, a promieniowanie, wydzielane
przezeń, wystarczy do odepchnięcia przez sam nacisk, jak
przez strumień w ody z węża strażackiego, wszystkiego, cokolwiekby się znalazło w promieniu osiemdziesięciu km.;
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ciśnienie promieniowania wewnątrz gwiazd jest tak po
tężne, iż znosi ono częściowo ich ciężar.
Obliczenie

wykazuje, iż

światła słonecznego pada w
k m 2 powierzchni,

znajdującej

około

jednego

miligrama

każdej minucie na każdy
się w

prostej linji pod

niem. Pada ono z szybkością światła, a zatrzym ując się,
wywiera na powierzchnię ciśnienie około 0,00000000004
atmosfery. Cyfra
światła

słonecznego, padającego w ciągu

mniejsza
nastą

ta w ydaje się śmiesznie małą; waga

od

wagi

część sekundy

jest tak

nieznaczna

deszczu,
w

spadającego

czasie

dlatego,

stulecia, jest

ulewy;

przez

ale

pięt

ilość

ta

iż k m 2 powierzchni jest

minimalnym objektem w przestworzach astronomicznych.
Całkowita emisja promieniowania słonecznego wynosi nie
mal dokładnie 250 m iljonów tonn na minutę, co prze
wyższa coś około 10.000 razy przeciętną ilość w ody, prze
pływającej w tym że czasie pod mostem na Tamizie. A jeśli
przypadkowo nasz współczynnik 10.000 jest m ylny, to
bynajmniej nie dlatego, byśm y nie znali dokładnej wagi
promieniowania słonecznego, lecz raczej dlatego, iż nie
znamy z dostateczną dokładnością przeciętnego przepływu
w ody w Tamizie: astro-fizyka jest wiedzą o wiele do
kładniejszą, niżeli hydraulika ziemska.
Pewna ilość promieniowania pada na słońce z innych
gwiazd, lecz nie ma to żadnego znaczenia w porówna
niu z wagą promieniowania, wypływ ającego zeń w takiej
ilości, iż słońce m ogłoby zachowrać swój obecny ciężar
tylko pod warunkiem, że materja będzie napływała doń
z szybkością dochodzącą do 250 m ilj. tonn na minutę.
Słońce, wędrując po przestworzu, zmuszone jest zgar
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niać rozproszoną materję w postaci atomów i cząsteczek,
cząstek pyłu i meteorów. Ostatnie są to małe stałe od
łamki, których olbrzymia wprost ilość znajduje się w ukła
dzie słonecznym, obracając się dokoła słońca po orbi
tach, podobnych do orbit planet. Czasami, rozżarzone przez
opór powietrza w czasie spadku, wpadają one do atm o
sfery ziemskiej, jako spadające gwiazdy, przeważnie jed
nak zamieniają się one w parę jeszcze przed osiągnięciem
powierzchni ziemi. Rzadko tylko zdarza się między niemi
meteor natyle masywny, aby mógł wytrzym ać niszczący
wpływ

oporu

powietrza, i w tedy spada on na ziemię

w postaci kamienia, zwanego meteorytem. Są one czasem
olbrzymich rozmiarów: spadek

meteorytu

na

Syberji

w 1908 r. spowodował pęd powietrza, który zniszczył
lasy na olbrzymiej przestrzeni, a siła uderzenia jego w zie
mię spowodowała fale, zanotowane w odległości tysięcy
mil. Przypuszczam y również, iż wielkie wklęśnięcie w sta
nie Arizony, podobne do krateru, a liczące około pięciu
kilom, obwodu, zostało wywołane spadkiem jeszcze więk
szego meteorytu w czasach przedhistorycznych. Jednakże
olbrzym y takie należą do rzadkości, a przeciętny meteor
jest drobiazgiem, nie większym

od wiśni lub ziarnka

grochu.
Shapley obliczył, iż wiele tysięcy miljonówr gwiazd
spadających wpada codziennie do atmosfery ziemskiej,
zamieniając się w pył i parę, zwiększając odpowiednio
ciężar ziemi. Bezporównania większa ilość, m iljony m iljonów na sekundę, musi odpowiednio spadać na słońce,
przyczyniając się w znakomitej większości do uzupełnienia
słonecznego zapasu rozpraszanej materji. Shapley ocenia,
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iż całkowita waga materji meteorów, spadających na słońce,
nie przewyższa 2000 tonn na sekundę, co stanowi mniej,
aniżeli jedną 2000 część wagi, straconej przez promie
niowanie. W obec tego w ydaje się prawie pewnem, iż słońce
traci

na

wadze

minutę; jest

to

z szybkością 250 m iljonów
olbrzymi

gmach,

stopniowo

tonn

na

ginący

w oczach, topniejący, niby góra lodowa w prądzie G olfstrom u; to samo dotyczy zapewne i innych gwiazd.
W niosek ten zgadza się doskonale z ogólnemi faktami
astronomji. Aczkolwiek nie m amy na to żadnych niezbi
tych dowodów, to jednak wielka ilość oczyw istych fak
tów skłania nas do przypuszczenia, iż młode gwiazdy są
znacznie cięższe od starych. Nie jest to nadwyżka, w yno
sząca kilka m iljonów tonn, gwiazdy te są 10, 50 lub na
wet 100 razy cięższe: najprostszem wytłumaczeniem tego
faktu jest przypuszczenie, iż gwiazdy tracą w ciągu swego
życia większą część swej wagi. Z drugiej strony proste
obliczenie wykazuje, iż słońce, tracące na wadze z szybko
ścią 250 m ilj. tonn na minutę, potrzebow ałoby m iljony
m iljonów lat, by stracić przeważną lub nawet znaczniejszą
część swej wagi, ponieważ zaś inne gwiazdy mówią nam
mniej więcej to samo, dochodzim y ostatecznie do wnio
sku, że wogóle każdej gwieżdzie należy przypisywać mi
ljon y m iljonów lat istnienia.
Mamy jeszcze inne sposoby obliczenia trwania życia
gwiazd: w szczególności ruch gwiazd w przestrzeni świad
czy o ich długo trwałem istnieniu, a jednocześnie wyzna
cza im jeszcze m iljony m iljonów lat do przeżycia. W iem y
już o tem, jak bardzo oddalone są od siebie gwiazdy
w przestrzeni — tak bardzo, iż niesłychaną wprost rzad
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kością jest zbliżenie się dwóch gwiazd do siebie. Jeśli
gwiazdy przeżyły w istocie owe m iljony m iljonów lat, to
każda gwiazda musiała z konieczności przejść przez pewną
ilość takich zbliżeń, a siła przyciągania, wywierana przy
tej sposobności przez jedną gwiazdę na drugą, chociażby
nie była natyle silna, aby odrywać od nich planety, m o
gła być dostateczną dla sprowadzenia gwiazd z ich zw y
kłej drogi. W

wypadku układów

gwiazd podw ójnych,

składających się z dwóch odrębnych mas, poruszających
się we wspólnym zaprzęgu przez przestworza jak pojedyńcza gwiazda, siła przyciągania zbliżającej się gwiazdy
zdołałaby

zmienić

ich własne

kie te skutki mogą

być

orbity.

Obecnie wszyst

szczegółowo

obliczone,

tak,

iż wiem y dokładnie, czego należy się spodziewać, jeśli
gwiazdy

rzeczywiście

przeżyły owe, przypisywane im

poprzednio: przerażająco długie m iljony m iljonów lat.
Znajdujem y więc wszystko, czego szukamy, w szczegól
ności wszystkie przewidywane skutki i, o ile możemy
przesądzać, wielkości ich wskazują

na to, iż gwiazdy

istnieją od m iljonów miljonów lat. Mamy jednak dowody
z zupełnie innej

dziedziny, zdające

się prowadzić do

zgoła odmiennego wniosku; z tego względu winny być
one szczegółowo

rozważone, aczkolwiek należą do spe

cjalnej dziedziny i wprowadzają nas do najciemniejszych
zakątków trudnej teorji względności.
Jak to ujrzym y w następnym rozdziale, teorja ta uczy
nas, iż przestrzeń jest zakrzywiona mniej więcej tak, jak
zakrzywiona jest powierzchnia ziemi. Krzywizna prze
strzeni jest odpowiedzialna

za zakrzywienie promieni

świetlnych w czasie zaćmienia słońca i za zakrzywienie
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dróg planet i komet, przypisywane dawniej „sile“ grawi
tacji. W edług teorji względności obecność materji nie w y
wołuje „siły“ , która jest zupełnem złudzeniem, lecz tylko za
krzywienie przestrzeni. Chcąc rozwiązać oddzielnie nasze
trudności, przypuśćm y na chwilę, iż obecność materji jest
jedynym powodem zakrzywienia przestrzeni, wówczas pu
sty wszechświat, pozbawiony materji, posiadałby prze
strzeń niezakrzywioną, gdyż nie byłoby materji — samej
przyczyny

zakrzywienia, wszechświat

b yłby

wówczas

nieskończonych rozmiarów, ponieważ jednak nie jest on
pusty, wielkość jego zależy od

ilości zawartej w nim

materji; im więcej materji, tem więcej zakrzywiona bę
dzie przestrzeń, tem mniejszy będzie wszechświat,

po

dobnie jak m niejszy jest okrąg koła, zakrzywiającego się
szybciej, niż zakrzywiającego się powolniej.
Powszechnie znane doświadczenie z elektryzowaniem
bańki mydlanej wyjaśni nam może dokładniej to pojęcie:
4

bańka mydlana, wydęta w zw ykły sposób, zostaje poło
żona na płycie maszyny elektrycznej i w miarę, jak ma
szyna zaczyna działać, bańka mydlana ładuje się elek
trycznością coraz silniej, objętość jej wzrasta stopniowo —
wreszcie bańka pęka. W tym przypadku (z wyjątkiem osta
tecznego pęknięcia) owa bańka mydlana przedstawia analogję do wszechświata, wielkość jej zależy od wielkości
ładunku

elektrycznego, tak jak wielkość wszechświata

zależy od ilości zawrartej w nim materji, jednakże za
chodzą dwie zasadnicze różnice: pierwsza polega na tem,
iż bańka mydlana posiada właściwą jej krzywiznę w swej
budowie, posiadając określoną i skończoną wielkość, gdy
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nie jest nawet naładowana, wszechświat natomiast urasta
do nieskończonych rozmiarów z chwilą, gdy pozbawiony
jest materji. Drugą różnicę stanowi fakt, iż podczas gdy
ładunek elektryczny z w i ę k s z a

wielkość bańki m ydla

nej, powiększanie ilości materji z m n i e j s z a

objętość

wszechświata — im więcej materji, tem mniej przestrzeni,
w której b y się ona mogła pomieścić.
Einstein próbował uniknąć zarówno ostatniej trud
ności jak i innych przez większe upodobnienie świata do
bańki m ydlanej. W yobrażał on sobie, iż wszechświat po
siada swoistą krzywiznę oprócz krzywizny, spowodowanej
obecnością m aterji; byłaby ona tego rodzaju, iż rozmiar
wszechświata z w i ę k s z a ł b y

się ze wzrostem materji.

Nawet wówczas jednak pozostaje jeszcze jedna w y
bitna różnica: masy grawitacyjne w przestrzeni przycią
gają się nawzajem,

natomiast ładunki

elektryczne

na

bańce mydlanej odpychają się, są bowiem tego samego
znaku — dodatnie lub ujemne;

w wyniku naelektry-

zowana bańka mydlana jest stosunkowo strukturą stałą;
po dodaniu większego ładunku dostosowuje się ona do
nowej rozszerzonej pozycji równowagi. Potrząśnijmy ją,
a po chwilowem drganiu powraca ona do poprzedniego
stanu; otóż właśnie wskutek różnicy zachodzącej między
przyciąganiem, a odpychaniem bańka mydlana, nałado
wana przyciągającą się materją, byłaby tworem niesta
łym. Matematyk wie dobrze, dlaczego tak być musi.
Chociaż skok od

dwuwymiarowej

bańki

mydlanej

o płynnej błonce, do wszechświata jest ogromny, to jed
nak niedawne badania belgijskiego matematyka ks. Lemaitre wykazały, iż porównanie to da się utrzymać i że
Nowy świat fizyki

S
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wszechświat, w rodzaju tego, o jakim pow yżej mówiliśmy,
byłby strukturą niestałą; nie pozostałby on długo

wt

spo

czynku, lecz albo zacząłby się rozszerzać do nieskończo
ności, albo kurczyć do jednego punktu. W skutek tego
obecna przestrzeń wiekowego wszechświata powinna roz
szerzać się lub kurczyć, a liczne, zawarte w ’nim przed
m ioty, pow inny pędzić ku sobie, lub

też odbiegać od

siebie z wielką szybkością.
W yw ody Lem aitre’ a są oparte na einsteinowskiej kon
cepcji wszechświata, którego wielkość w stanie bezruchu
zależy od ilości zawartej w nim materji, poprzednio jed 
nakże zupełnie odmienna koncepcja wszechświata została
wysunięta przez

prof. de Sitter z Leydy. Podobnie, jak

Einstein, przypuszczał on, iż wszechświat posiada pewien
stopień krzywizny, wywołanej przez przyrodzone właści
wości czasu i przestrzeni; obecność materji miała wnosić
dodatkowe zakrzywienie, ponieważ jednak materja jest
rozłożona skąpo w [obecnym wszechświecie, zakrzywienie
to było nieznaczne w porównaniu z krzywizną, wynika
jącą z natury czasu i przestrzeni. Studjując m atem atycz
nie właściwości tego wszechświata, de Sitter w ykrył rów
nież tendencję

do rozszerzania się lub kurczenia prze

strzeni, oraz do odsuwania się od siebie lub dążenia ku
sobie

wszystkich

przedm iotów w niej

zawartych. Na

pierwszy rzut oka koncepcja de Sittera wydawała się być
antagonistką wcześniejszej koncepcji Einsteina i matema
ty cy uważali za stosowne zaczekać na coś, coby rozstrzy
gnęło spór m iędzy niemi. Obecnie praca Lemaitre’a w y
kazała, iż obie te koncepcje są nietyle sprzeczne, co
uzupełniające się wzajemnie. W miarę jak niestały wszech
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świat einsteinowski rozszerza się, materja zawarta w nim
rozrzedza się corazto bardziej, aż wreszcie kończy się on
zupełną pustką w sensie de Sittera. W szechświaty Ein
steina i de Sittera m ogą b yć słusznie uważane za oba
końce tego samego łańcucha, natomiast myłnem b yłoby
w yobrażać sobie, iż którykolwiek z nich stara się uzy
skać przewagę; stanowią one jedynie krańcowe pojęcia
możliwego świata i wszechświat, rozpoczynający się przy
Einsteinowskim końcu, musi

stopniowo

przesunąć się

wzdłuż łańcucha do końca de Sittera. Jeśli nasz wszech
świat jest wogóle zbudowany w' tych zarysach, to pyta
niem do rozwiązania nie jest bynajm niej, przy którym
końcu łańcucha należy go szukać, lecz jak daleko zawę
drował

on

już

wzdłuż

ostatniego.

Te

dwa

wszech

światy, znajdujące się po obu końcach łańcucha, są po
dobne do siebie w tem, iż wszystkie przedm ioty w nich
zawarte albo pędzą nawzajem ku sobie, albo od siebie,
a to dzieje się nietylko po obu końcach łańcucha, ale
i wzdłuż całej jego długości. Jeśli wszechświat jest zbu
dowany zgodnie z teorją względności, a jest on nim pra
wie napewno, to wszystkie przedm ioty w nim zawarte
muszą albo pędzić ku sobie, albo od siebie odbiegać.
W szystkie te wnioski są niezmiernie ciekawe, ponie
waż zauważono przed kilku laty, iż wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa najdalsze mgławice spiralne uciekają
od ziemi oraz prawdopodobnie także i jedna od drugiej,
z przerażającą szybkością, dochodzącą do 12.000 km na
sekundę. D-r Hubble i d-r Humason, którzy szczegółowo
zbadali tę kwestję w obserwatorjum na Mount Wilson,
znaleźli, iż szybkość, z jaką poszczególne mgławice odda-
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łają się od nas jest mniej więcej proporcjonalna do od
ległości ich od ziemi, co b yłoby koniecznem, gdyby kosm ologja teorji względności była słuszna. Mgławica, od
legła od nas o 10 m iljonów lat świetlnych, posiada szyb
kość około

1.500 km na sekundę, a szybkość innych

mgławic jest w przybliżeniu proporcjonalna do ich od
ległości; np. światło mgławic z tablicy I zużywa 50 m i
ljonów lat na dotarcie do nas; mgławice te wykazują
szybkość oddalania się 7.500 km na sekundę. Powyższe
dane są niezmiernie ważne, jeśli bowiem

prześledzimy

wstecz ruchy, przypisywane mgławicom , znajdziemy, iż za
ledwie kilka tysięcy m iljonów lat temu wszystkie

one

musiały b y ć zgrupowane w okolicy słońca. Nasuwa to
przypuszczenie, iż żyjem y w rozszerzającym się wszechświecie i że to rozszerzanie rozpoczęło się zaledwie parę
tysięcy m iljonów lat temu.
Jeśli sprawa tak się przedstawia, to przypisywanie
gwiazdom m iljonów m iljonów lat wieku zaczyna nasuwać
pewne trudności; zjawia się wówczas przypuszczenie, iż
były one stłoczone ze sobą, lub też obracały się w cias
nym kole przez mil jon y m iljonów lat i dopiero od nie
dawna, w ciągu ostatniej tysiącznej części swej egzystencji,
poczęły się rozpraszać.
Jeśli przypuszczalne ruchy recesyjne okażą się osta
tecznie prawdą niepodobna będzie przypisywać wszech
światu więcej, niżeli jakich kilka tysięcy m iljonów lat.
Pozostaje wszelako szerokie pole wątpliwościom co do
faktycznego istnienia tych olbrzymich szybkości, nie zo
stały one bowiem obliczone zapomocą bezpośrednich po
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wywnioskowane

na

podstawie

t. zw. zasady Dopplera.
Powszechnie znane jest zjawisko, iż

dźwięk trąbki

samochodowej w ydaje się głębszym, gdy się od nas od
dala, niż gdy się przybliża; na tej samej zasadzie światło,
wydzielane przez oddalające się ciało, w ydaje się być czerwieńsze, niżeli światło, wydzielane przez ciało, zbliżające
się ku nam; zabarwienie światła odpowiada tutaj w yso
kości dźwięku. Mierząc dokładnie barwę ściśle określo
nych

ilinij

skować,

czy

spektralnych,

astronom

ciało, wydzielające je,

może

wyw nio

zbliża się do nas,

czy też oddala, oraz może obliczyć szybkość ruchu. Je
dynym zaś faktem, uzasadniającym przypuszczenie odda
lania się od nas odległych mgławic, jest obserwacja, iż
światło, otrzymane od nich, wydaje się być czerwieńszem,
niż b y ć powinno. Inne jeszcze przyczyny poza szybko
ścią m ogą w pływ ać na to, by światło stało się czerwień
szem: np. światło słoneczne staje się bardziej czerwone
przez sam ciężar słońca, a jeszcze bardziej przez ciśnie
nie atmosfery słonecznej; zabarwia je również na czer
wono, aczkolwiek w odmienny sposób, przejście przez at
mosferę ziemską, jak to widzim y przy wschodzie i zacho
dzie słońca; światło, wydzielane przez niektóre innego ro
dzaju gwiazdy, staje się czerwieńszem w jakiś tajem niczy
sposób, dotychczas dla nas niezrozumiały.
Ponadto według teorji de Sittera sama odległość w y
wołuje czerwone zabarwienie światła, wskutek czego, na
wet

gdyby odległe mgławice nie poruszały

się wcale

w przestworzu, musiałoby światło ich b yć niezwykle czerwonem i m oglibyśm y skłaniać się do wniosku, iż oddalają
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się one od nas. Żadna z tych przyczyn nie w ydaje się do
stateczną dla wytłumaczenia owego zauważonego „czer
wienienia“ światła mgławicowego, aż zupełnie niedawno
d-r Zwicky z Galifornia Institute wysunął przypuszczenie,
iż dałoby się upatrzyć jeszcze inną przyczynę owego „za
czerwienienia“ , a to mianowicie w ciśnieniu graw itacyjnem gwiazd i mgławic na światło, przechodzące obok
nich — w tem samem ciśnieniu, które w yw ołuje ugięcie
światła gwiazd, obserwowane w czasie zaćmienia słońca.
Doświadczenia Comptona wykazały, iż promieniowanie
ulega jednocześnie odgięciu i zaczerwienieniu przy spot
kaniu elektronów w przestrzeni. Znany jest fakt, iż pro
mieniowanie ulega odgięciu przy wejściu w sferę działa
nia pola grawitacyjnego gwiazd lub innej materji w prze
strzeni; Zwicky przypuszcza również, iż ulega ono zaczer
wienieniu.
A b y sprawdzić to przypuszczenie, TenBruggencate zba
dał światło pewnej liczby skupień gwiazd, znajdujących
się mniej więcej w jednakowej odległości od nas, lecz
w ybranych w ten sposób, aby ilość materji, działającej
grawitacyjnie, była odmienna w każdym przypadku. Światło
okazało się zaczerwienionem i gdyby przyczyną tego było
rozszerzanie się przestrzeni, to zmiana w innaby b y ć jed 
nakowa dla wszystkich skupień, tymczasem była ona da
leka od jednostajności, stojąc raczej w stosunku prawie
proporcjonalnym do ilości działającej materji, ściśle we
dług wymagań teorji Zw icky’ ego a wielkość jej w ykazy
wała dostateczną zgodność z teoretycznemi wzorami.
Ponieważ z trudnością m ożnaby sobie w yobrazić, iż
skupienia gwiazd, należące do naszego własnego układu,
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m ogłyby systematycznie odsuwać się od nas, pozostaje
mniej pow odów do przypuszczenia, iż czynią to mgławice
spiralne, teorja Zw icky’ego bowiem dostarcza nam m oż
liwego wytłumaczenia zaobserwowanego „czerwienienia“
światła.
Jeszcze inne grupy dow odów nasuwają nam przypu
szczenie, iż oddalanie się mgławic jest fikcją. Np. światło
najbliższych mgławic nie jest czerwieńsze, a raczej bar
dziej błękitne, niż być powinno; skoro światło może stać
się błękitniejszem jedynie przez faktyczne zbliżenie się
do nas, może to b yć tylko oznaką zbliżania się do nas
tych najbliższych mgławic.
Ponadto pozorne szybkości mgławic nie są bynajmniej
ściśle proporcjonalne do ich odległości, np. mgławice, uwa
żane przez nas za odległe o 7 m iljonów lat świetlnych,
wykazują odchylenia średnio 380 km na sekundę od szyb
kości podstawowej 1.000 km na sekundę.
Niemniej jednakże, jeśli świat jest zbudowany w spo
sób opisany pow yżej, ogół mgławic jako całość musi bez
względnie oddalać się od nas — wymagają tego rozwa
żania teoretyczne, nie mogą nam one jednak podać szyb
kości ruchu mgławic. Prace Zw icky’ego i Ten Bruggencate’a nie podają bynajm niej w wątpliwość istnienia rze
czywistego ruchu recesji, wątpliwem

pozostaje jedynie

pytanie, czy ruch ten jest tym samym ruchem, który
astronomowie

wyprowadzili

na podstawie

przesuwania

się linji spektralnych w kierunku czerwieni; być może, iż
główną część tego czerwienienia należy przypisać działa
niu, przyjętem u przez Zw icky’ego lub innej,

podobnej

przyczynie, gdy tymczasem tylko drobna pozostałość przed
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stawia istotnie ruch recesyjny, niepodobna zaś jest okre
ślić szybkości tego ruchu wskutek zamaskowania m niej
szego efektu przez większy.
Zagadnienie pozostaje więc jeszcze nierozstrzygniętem,
lecz jeśli przyjm iem y większą część pozornych szybkości
recesji za fikcję, to znika argument, przemawiający za
krótkiem istnieniem gwiazd, i wolno nam znowu przypi
sywać im owe długie m iljony m iljonów lat życia, za któremi zdają się przemawiać ogólne wskazania astronomji.
Jak widzieliśmy to już pow yżej, wskazania te prze
mawiają za hipotezą, iż słońce wydzielało z siebie masę
w postaci promieniowania z szybkością 250 m ilj. tonn na
minutę przez okres wielu m iljonów m iljonów lat. Szcze
gółowe obliczenia wykazały, iż nowostworzone słońce mu
siało zawierać masę wielokrotnie większą od obecnego,
zgodnie

z

ogólnie

obserwowanym

faktem,

że młode

gwiazdy zawierają masę wiele razy w ięk p ą od starych.
W jakiej formie mieściło ono w sobie ową masę znikłą od
tego czasu w postaci promieniowania?
Masa spoczynkowa elektronu lub innej naładowanej
cząstki jest zazwyczaj bez porównania większa, niżeli jego
masa energetyczna, przyjm ująca najwyższe wartości w w y
sokich temperaturach. Temperatura wnętrza słońca w y
nosi obecnie około 50.000.000 stopni, a nawet i tutaj
masa spoczynkowa wynosi z w yjątkiem jednej dwuchsettysięcznej części, ogół masy całkowitej.
Nie jest prawdopodobnem , aby nowonarodzone słońce
mogło b y ć o wiele gorętsze, niż obecne; nasuwa to przy
puszczenie, iż większa część masy pierwotnego słońca mu
siała być zawartą w jego masie spoczynkowej, w obec tego
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pozostaje jeden tylko m ożliwy wniosek, a mianowicie, że
pierwotne słońce musiało zawierać bezporównania więcej
elektronów i protonów, a więc i atomów, niż obecnie.
Zniknięcie tych atomów mogło się odbyć tylko w jeden
sposób — musiały one zostać unicestwione, a masę ich
przedstawia

sobą

masa

promieniowania, wydzielonego

przez słońce w ciągu długich miljonów' m iljonów lat.
Takie rozumowanie może się wydać raczej niepewnem,
jako że operuje ono pojęciami, leżącemi daleko poza zasię
giem fizyki laboratoryjnej: na szczęście fizyka rozporzą
dza ostatnio dowodem, aczkolwiek nie najzupełniej roz
strzygającym , to jednakże stanowiącym cenne potwierdze
nie hipotezy, iż takie unicestwianie materji odbywa się
faktycznie na wielką skalę w głębinach przestworzy.
Nie m ożem y spodziewać się uzyskania bezpośredniego
dowodu znikania materji wewnątrz gwiazd, ponieważ pro
mieniowanie, wytwarzane w tym procesie, m ogłoby prze
biec tylko bardzo krótką przestrzeń, zanim zostałoby po
chłonięte przez substancję samej gwiazdy, ta zaś musia
łaby rozgrzać się i odpowiednia

ilość energji zostałaby

wydzieloną wr postaci zwykłego światła i ciepła. Analiza
matematyczna

zjawisk

astronomicznych

nasuwa

nam

przypuszczenie, iż proces niszczenia atom ów jest proce
sem spontanicznym, podobnie, jak rozkład pierwiastków
prom ieniotwórczych. Jeśli tak jest w istocie, to nie byłby
on ograniczony do wnętrza gwiazd, a musiałby zachodzić
wszędzie, gdzie materja istnieje w dostatecznej ilości;
najprostszą formą tego procesu byłby jednoczesny zanik
pojedyńczego elektronu i protonu. Możemy wyobrazić to
sobie z łatwością, przypuszczając, iż obie naładowane
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cząstki pędzą, przyciągając się wzajemnie, z corazto wzra
stającą szybkością, aż wreszcie zderzają się one ze sobą.
Ładunki elektryczne zobojętniają się wzajemnie, a połą
czona energja wyzwala się w jednym błysku promienio
wania — fotonie, opisanym na str. 40.
Zgodnie z ogólną zasadą zachowania masy, masa pro
tonu i elektronu byłaby zawarta w masie powstałego
z nich fotonu; połączona masa protonu i elektronu jest
nam najdokładniej znana, ponieważ równa się ona masie
atomu wodoru.
Jeśli przeto znikanie materji zachodzi istotnie, to liczne
foton y o masie, równej ściśle masie atomu wodoru, pow innyby przenikać przestrzeń, a niektóre z nich spadać
na ziemię; rozpoznanie ich nie przedstawiałoby żadnych
trudności ze względu na ich kolosalną energję. Widzie
liśmy poprzednio, iż większej energji fotonu odpowiada
krótsza długość jego fali, z czego wnioskujemy, iż wspom 
niane wyżej fotony pow inny posiadać nadzwyczaj krótką
falę. W m uzyce m ówim y, iż dźwięk o fali o połowę krót
szej od drugiego jest od tego ostatniego o jedną oktawę
w yższy, to samo pojęcie m ożem y zastosować do promie
niowania. Znajdujem y naprzykład, iż światło krańcowego
fioletu widzialnego widma jest prawie o oktawę wyższe,
niż światło skrajnej czerwieni. Obliczono, iż fotony o ma
sie atomu wodoru byłyby

o dwadzieścia osiem oktaw

wyższe, niż światło fiołkowe, i o 29 oktaw wyższe, niż świa
tło czerwone.
W idzim y, iż „wysokiem u tonow i“ promieniowania to
warzyszy wybitna zdolność przenikania przez ciała stałe;
wygląda to, jak gd yb y fale wiły się tak szybko, iż atom y
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nie są w stanie ich zatrzymać. W iem y np., iż promienio
wanie pozafiołkowe przenika głębiej skórę człowieka, niżeli
zwykłe światło słoneczne, wynika to z krótszej długości
fali, czyli z „w yższego“ tonu. Promienie X , o dziewięć
oktaw „w yższe“ w tonie, niżeli zwykłe promienie słońca,
posiadają jeszcze większą przenikliwość. Jesteśmy w sta
nie w yliczyć, jaka byłaby przenikliwość tego przerażająco
silnego promieniowania, którego fotony posiadają masę
atom ów wodoru, a którego „ton “ byłby o 28 i pół oktaw
wyższy od zwykłego światła słonecznego; musiałoby ono
przejść przez wielometrową warstwę ołowiu, zanim zdoła
łoby osłabnąć do połowy.
W spominaliśmy już o wysoce przenikliwych promie
niach, zwanych powszechnie promieniami kosmicznemi,
a spadających na ziemię z otaczającej

ją przestrzeni

i zdolnych przeniknąć wiele metrów ołowiu. Nie posia
damy całkowitej pewności, czy jest ono prawdziwem pro
mieniowaniem, czy też poprostu strumieniem elektronów.
Pierwsze przypuszczenie wydaje się bardziej prawdopodobnem, elektrony bowiem musiałyby poruszać się z nie
pojętą wprost energją, aby utorować sobie drogę przez
ołów, zanim zostałyby zatrzymane. Prof. Millikan i jego
współpracownicy zbadali szczegółowo przenikliwość tego
promieniowania; wydaje się ono być mieszaniną wielu ro
dzajów promieniowania o różnej przenikliwości, a więc
o różnym „tonie“ , przyczem poszczególne rodzaje są dość
wyraźnie oddzielone od siebie.
W ysoce znaczący jest fakt, iż jeden w ybitny skład
nik tej mieszaniny posiada ton o 28 i pół oktaw wyższy,
niżeli zwykłe światło słoneczne — odpowiada to dokładnie
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promieniowaniu, powstającemu z unicestwienia protonu
i elektronu. Istotnie, obie wysokości tonu zgadzają się
ze sobą w granicach jednej trzydziestej części oktaw y;
daje to zbyt wielką zgodność, aby m ogło b yć potrakto
wane, jako zwykły zbieg okoliczności, w ydaje się przeto
w ysoce prawdopodobnem , iż owo promieniowanie posiada
swe źródło w faktycznem unicestwianiu protonów i elek
tronów.
Ilość promieniowania kosmicznego, padającego na zie
mię, jest olbrzymia. Millikan i Cameron ocenili ją na bli
sko jedną dziesiątą część całkowitego
gwiazd, z wyjątkiem

oczywiście

promieniowania

słońca. Gdzieś daleko

w głębinach przestworzy, poza Drogą Mleczną promienio
wanie o wielkiej przenikliwości musi występow ać równie
obficie, jak

na powierzchni

ziemi,

natomiast światło

gwiazd jest o wiele słabsze, tak, iż biorąc przeciętną dla
całej przestrzeni owe przenikliwe promienie są prawdopo
dobnie najczęstszą formą promieniowania. Jeśli nie m y
lim y się co do ich istoty i pochodzenia, ilość ich skłania
nas do przypuszczenia, iż we wszechświecie zachodzi na
olbrzym ią skalę przemiana materji w promieniowanie.
Poza tem niezmiernie trudno b yłoby wyobrazić sobie
jakiekolwiek

inne pochodzenie

owego

promieniowania,

które zgadzałoby się z tak częstym występowaniem jego
na powierzchni ziemi.
Przyjm ując astronomiczny dowód wieku gwiazd oraz
fizyczny dowód przenikliwego promieniowania za ustala
jące zgodnie fakt unicestwiania materji, a raczej prze
miany jej w promieniowanie, widzimy, iż przemiana ta
staje się jednym z najbardziej podstawowych procesów
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wszechświata. Prawo zachowania materji znika wówczas
z dziedziny nauki, natomiast zachowanie masy i energji
stają się pojęciem identycznem, a trzy główne

prawa

„zachowania“ , prawo zachowania materji, masy i energji
sprowadzają się do jednego. Jedna prosta zasadnicza wiel
kość, przyjm ująca rozliczne formy, w szczególności ma
terji i promieniowania zachowuje się poprzez wszystkie
zmiany; całkowita suma tej wielkości stanowi o całej
działalności wszechświata,

nie zmieniając

się

przytem

w swej ilości; natomiast zmienia się bezustannie jakość,
a ta zmiana jakości wydaje się b yć główną sprawą, odgry
wającą się we wszechświecie będącym , przybytkiem na
szym. Całość osiągalnych dowodów w ydaje się wskazy
wać na ten sam, z pewnemi nieznacznemi wyjątkam i, kie
runek tej zmiany — od wieków materja jroztapia się w niematerjalne promieniowanie, a to co dotykalne, zamienia
się w niedotykalne.
Niektórzy uczeni, nieliczni, jak sądzę, nie zgodzą się
z

ostatnim

poglądem ;

nie

zaprzeczają

oni

wpraw

dzie, iż gwiazdy roztapiają się w promieniowaniu, ani że
to właśnie stanowi źródło światła i ciepła, wyrzucanego
nazewnątrz w takiej obfitości, utrzym ują oni jednak, że
gdzieś, w oddalonych głębiach przestrzeni promieniowa
nie, wyzwolone w tym procesie, może łączyć się zpowrotem na materję.
Twierdzą oni, iż nowe niebo i nowa ziemia mogą się
gdzieś wytwarzać i to nie z popiołów dawnych światów,
ale z promieniowania, uwolnionego w czasie spalania się
ostatnich; w ten sposób są oni zwolennikami koncepcji
cyklicznego

wszechświata —

gdy

tymczasem

umiera
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on w jednym miejscu, pośmiertne jego szczątki stają się
gdzieindziej zaczątkiem nowego życia.
Omówimy jeszcze to zagadnienie dokładniej na str. 146;
w danej chwili wystarczy zauważyć, iż pojęcie cyklicz
nego wszechświata stoi w rażącej sprzeczności z ugrun
towaną zasadą drugiego prawa term odynam iki, głoszącego,
iż taki cykliczny wszechświat jest niemożliwy, równie do
brze i dla takiej samej przyczyny, dla jakiej niemożliwy
jest nieustanny ruch maszyn.

Bezwątpienia możliwem

jest do przyjęcia, iż w pewnych warunkach astronom icz
nych, o których nie mamy żadnego pojęcia, prawo to
może zawodzić, przypuszczam jednak, iż większość po
ważnych uczonych uważa to za wielce nieprawdopodobne.
Nie można również zaprzeczyć, iż koncepcja cyklicznego
charakteru wszechświata jest bez porównania popularniej
sza. W iększość ludzi uważa ostateczny zanik wszechświata
za myśl równie wstrętną, jak rozpłynięcie się w nirwanę
ich własnej osobowości, a człowiek, marzący o swrej nie
śmiertelności, znajduje zgrubsza swój odpowiednik w tego
rodzaj u sofistycznych marzeniach o niezniszczalnym wszechświecie. W szczególności prof. Millikan uważa, iż pro
mieniowanie

kosmiczne może

powstawać

jako

wynik

procesu twrorzenia się ciężkich atom ów z prostszych lek
kich, interpretując ten proces jako dowód, iż „Stwórca
nie spoczął jeszcze“ . Biorąc najprostszy przykład, atom
helu zawiera ściśle te same składniki, co 4 atom y wodoru,
a mianowicie 4 elektrony i 4 protony, natomiast ciężar ich
równa się jedynie 3,97 atom ów w odoru; jeśliby zatem
4 atom y wodoru m ogły stopić się razem, tworząc atom
helu, ciężar resztkowy 0,03 atom ów wodoru przyjąłby
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formę promieniowania, a foton równoważny trzem pro
centom ciężaru atomu wodoru zostałby przytem w yzw o
lony.

Nie m ożem y właściwie powiedzieć, iż zostałby on

wyzw olony, w ydaje się raczej prawdopodobnem, iż wrazie
złączenia się czterech atom ów wodoru w jeden atom helu
cały proces przebiegłby przez liczne stadja, polegające na
wyrzucaniu pewnej liczby małych fotonów, niż jednego
wielkiego. G dyby nawet całość uwolnionej energji przy
jęła formę jednego fotonu, posiadałby on znacznie mniej
szą przenikliwość,

aniżeli istotne

promieniowanie

ko

smiczne. Natomiast jeśli wyobrazim y sobie 129 atomów
wodoru, zbiegających się razem i tw orzących jeden atom
ksenonu, a ponadto jeden wielki foton, w yrzucony w re
zultacie tego procesu, wówczas foton ten miałby ściśle tę
samą przenikliwość, co najbardziej przenikliwe promienie
kosmiczne, podczas gdy wytwarzanie atomów mniej zło
żonych, niżeli ksenon m ogłoby,

b yć może, wytwarzać

mniej przenikliwe składniki owego promieniowania. Sche
mat, proponowany przez Millikana, jest najzupełniej zwarty
i logiczny, lecz, m ojem zdaniem, szanse prawdopodobień
stwa przemawiają wybitnie przeciw niemu.
Poglądy te zostały omówione dość obszernie, ponieważ
mają one tak specjalne znaczenie dla istotnej struktury
wszechświata. W ostatnim rozdziale widzieliśmy, w jaki
sposób mechanika falowa sprowadziła cały wszechświat
do systemu fal: elektrony i protony składały się z fal jed
nego rodzaju, promieniowanie zaś z odmiennego; niniej
sze rozważania stwierdziły, iż materja i promieniowanie
nie składają się z dwuch odrębnych i niedających się za
mienić rodzajów fal. Obie form y mogą przechodzić jedna
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w drugą, podobnie jak poczwarka przemienia się w m o
tyla — wielu uczonych uważałoby za konieczne dodać za
strzeżenie „gdybyśm y mogli w yobrazić sobie, iż m otyl
przechodzi zpowrotem w poczw arkę“ .
Nie znaczy to wszystko oczywiście, iż materja i pro
mieniowanie

jest

tem

samem;

przemiana

materji

w promieniowanie ma swoje znaczenie, chociaż koncepcja
ta w ydaje się nam obecnie bez porównania mniej rewolu
cyjna,

niżeli 26 lat temu, gdy wysunąłem ją po raz

pierwszy. G dybyśm y nawet m ogli znać cały stan rzeczy
z całą pewnością, co dotychczas nie zostało przecież osią
gnięte, b yłby on trudny do wyrażenia zwykłym potocz
nym językiem , możliwem jednak jest, że podejdziem y
dość blisko do prawdy, w yobrażając sobie materję i pro
mieniowanie jako dwa rodzaje fal, jeden krążący stale po
kole,

drugi

m knący

ruchem

prostolinijnym .

Ostatnie

fale pędzą oczywiście z szybkością światła, fale tworzące
zaś materję znacznie powolniej. Mbsharrafa i inni wysu
nęli nawet pogląd, iż tylko to stanowi całą różnicę po
m iędzy materją i promieniowaniem — materja byłaby poprostu pewnym rodzajem zamarzłego promieniowania, pę
dzącego z szybkością mniejszą od normalnej.
W idzieliśm y już poprzednio na str. 46, w jaki spo
sób długość fali poruszającej

się cząstki zależy od jej

szybkości; zależność ta jest tego rodzaju, iż cząsteczka,
mknąca z szybkością światła, miałaby ściśle tę samą dłu
gość fali, co foton o równej jej masie; ten godny uwagi
fakt, podobnie jak i inne, nasuwa przypuszczenie, iż pro
mieniowanie może okazać się ostatecznie materją, poru
szającą się z szybkością światła, materja zaś promienio
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waniem, pędzącem z mniejszą szybkością, dotychczas jed 
nak nauka jest jeszcze bardzo daleka od tej pewności.
Streszczając główny wynik rozdziału niniejszego i po
przedniego, m ożem y powiedzieć, iż tendencją fizyki współ
czesnej

jest

rozwiązać

zagadkę

materjalnego wszech

świata, sprowadzając go do fal i tylko fal. Fale te są
dwojakiego rod zaju — jedne zakorkowane, zwane materją,
i fale otwarte, zwane promieniowaniem lub światłem. Je
żeli unicestwianie materji zachodzi rzeczywiście, proces
ten jest poprostu otwieraniem uwięzionej energji fal i w y
zwalaniem jej do biegu w przestworza. Te pojęcia redu
kują cały wszechświat do świata światła w formie po
tencjalnej lub czynnej, tak, iż całkowita historja jego
stworzenia może być opowiedziana z całą dokładnością
w sześciu słowach: „B óg rzekł, niech stanie się światło“ .

N owy świat fizyki
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WZGLĘDNOŚĆ I ETER
Ujrzeliśmy już, w jaki sposób fizyka współczesna spro
wadza cały wszechświat do systemu fal; jeśli trudno nam
jest wyobrazić sobie fale, o ile nie biegną one przez coś
konkretnego, to mówm y już lepiej o falach w eterze,
albo w eterach.
Zdaje mi się, iż lord Salisbury był tym , który określił
eter jako rzeczownik od czasownika ,,falow ać“ . Jeśli nam
to określenie w ystarczy chwilowo, to m ożem y posiłkować
się eterem bez zbytniego wnikania w jego istotę, wskutek
tego możemy krótko określić kierunek fizyki współcze
snej, jak

następuje:

dąży

ona

do

wtłoczenia

całego

wszechświata w jeden lub więcej rodzajów eteru; słusznem przeto będzie zbadać fizyczne własności tych ro
dzajów eteru, gdyż w nich właśnie leży ukryta istotna na
tura wszechrzeczy.
Wskazanem b yłoby ustalić zgóry nasze wnioski. Oto,
krótko mówiąc, etery i ich drgania, fale tworzące wszech
świat — wszystko to jest prawdopodobnie czczą w yobraź
nią; nie znaczy to jednakże, by nie istniały one wcale,
istnieją one w naszych myślach, gdyż inaczej nie m ogli
byśm y dyskutować o nich, coś więc musi istnieć i poza
sferą naszych myśli, choćby poto, aby być zaczątkiem
takiego lub innego pojęcia w naszych m yślach; temu
„czem uś“ m ożem y czasowo nadać nazwę „rzeczyw isto
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ści“ i właśnie ta rzeczywistość stanowi przedmiot badań
nauki, zobaczym y jednak, iż różni się ona niezmiernie od
owej rzeczywistości, którą fizyk wyobrażał sobie przed
50 laty jako eter, drgania i fale. Sądząc obecnie według
ówczesnych pojęć i mówiąc ówczesnym językiem, etery
i ich fale nie są żadną rzeczywistością, a jednak są one
najbardziej realne ze wszystkich rzeczy, o których po
siadamy jakąkolwiek wiedzę lub doświadczenie, są tak
realne, jak realnem cokolwiek wogóle być może.
Pojęcie eteru

powstało w nauce jakieś

dwa wieki

temu, lub może jeszcze wcześniej. Gdy znane właściwo
ści materji nie były w stanie w ytłum aczyć jakiegoś zja
wiska, uczeni omijali nasuwające się trudności, tworząc
hipotetyczny, wszystko przenikający eter i przypisując
mu własności konieczne dla wytłumaczenia danego zja
wiska. Nasuwała się oczywiście jeszcze silniejsza pokusa,
by uciec się do tego sposobu postępowania przy zagad
nieniach, wym agających

pozornego

„działania na odle

głość1-. Twierdzenie, iż materja tylko tam działać może,
gdzie jest obecna, a nie tam, gdzie jej wogóle niema, brzmi
dla zwykłego słuchacza tak rozsądnie i przekonywająco,
że komuś, k toby zaprzeczył temu, niewiele pozostawa
łoby nadziei przeciągnięcia większości adeptów na swoją
stronę. Descartes zaszedł nawet tak daleko w swych twier
dzeniach, iż utrzymywał, że samo istnienie ciał, oddalo
nych od siebie, stanowiło wystarczający dowód istnienia
jakiegoś ośrodka pomiędzy niemi.
Pokusa przywołania na pom oc wszechobecnego eteru
wobec braku jakiegokolwiek konkretnego materjału, umo
żliwiającego przenoszenie działania mechanicznego w tego
6*
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rodzaju zjawiskach, jak

wpływ

magnesu

na stal, lub

ziemi na spadające jabłko, stała się wprost nieodpartą;
w fizyce zapanowała moda eteru do tego stopnia, iż Max
well wyraził to, m ówiąc: „etery zostały wynalezione, aby
planety m ogły w nich pływać, aby stanowiły podłoża pól
elektrycznych i m agnetycznych, aby przenosiły wrażenia
zmysłowe z jednej części ciała na drugą, aż oto wreszcie
cały wszechświat został po brzegi w ypełniony eterem.“ ;
w wyniku tyleż powstało rodzajów eteru, co nierozwią
zanych zagadnień w fizyce.
50 lat temu tylko jeden z tych wszystkich eterów po
został przy życiu w obliczu poważnej myśli naukowej : był
nim eter świetlny, o którym przypuszczano, że jest prze
wodnikiem promieniowania; własności potrzebne mu do
wypełnienia tego zadania zostały określone ze wzrasta
ją cą precyzją przez Huyghensa, Tomasza Younga, Fara
daya i Maxwella; wystawiano go sobie w postaci galare
towatego morza, przez które przepływ ałyby fale tak, jak
drgania i falowanie przechodzą przez galaretę. Fale te
były promieniowaniem, m ogącym, ja k to wiemy obecnie,
przyjm ow ać którąkolwiek z licznych form światła, ciepła,
promieniowania pozaczerwonego i pozafiołkowego fal elek
trom agnetycznych, promieni X

i y oraz promieni ko

sm icznych.
Zjawisko astronomiczne „aberacji światła“ , podobnie
jak wiele innych wykazało, iż, jeśli podobny eter istnieje,
to ziemia i inne poruszające się ciała muszą przechodzić
przezeń, nie w yw ołując żadnego zakłócenia. G dybyśm y
wcięli ziemię za punkt obserwacji przy studjowaniu zja
wisk, to eter musiałby przechodzić bez przeszkód przez
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pory ziemi i innych ciał: „jak wiatr przez g a j“ , aby użyć
słynnego, choć niezbyt trafnego porównania

Tomasza

Younga; jest ono nietrafne, gdyż wiatr nie pozostaje
faktycznie bez wpływu na drzewa — kołysanie się liści,
gałęzi i konarów jest wskaźnikiem jego siły, natomiast
z łatwością wykazać można, iż ruch poprzez eter w naj
mniejszym nawet stopniu nie wytrąca z równowagi ciał
stałych, spoczyw ających na ziemi, nie zmienia szybkości
ich ruchu; nie potrzebujem y więc dodawać oporu eteru
do oporu powietrza, rozważając przyczyny, przeszkadzające
naszemu samochodowi w rozwinięciu wyższej szybkości.
Jeśli więc eter istnieje, to pozostaje obojętnem , czy
dmie on z szybkością jednego, czy też tysięcy kilometrów
na sekundę. Zgadza się to w zupełności z zasadą dyna
miczną, wygłoszoną przez Newtona w jego Principia:
W N IO S E K V : R u ch y ciał, zaw artych w danej przestrzeni, po
zostają bez zm iany niezależnie od tego, czy przestrzeń ta znajduje
się w stanie spoczynku, czy też porusza się naprzód ruchem jedno
stajn ym i prostolinijnym , nie zm ąconym żadnym ruchem obro
tow ym “ .

Newton ciągnie dalej:
„ Ja s n y dowód powyższego stanowi okręt, na którym wszelkie
ruchy przebiegają w jed n akow y sposób, niezależnie od tego, czy
okręt zn ajd uje się w stanie spoczynku, czy też posuwa się naprzód
ruchem jed n ostajn ym i prostolinijnym “ .

Ta ogólna zasada wykazuje, iż żadne doświadczenie,
wykonane na pokładzie okrętu i wyłącznie ograniczone
do tegoż okrętu, nie jest w stanie objaw ić nam szybkości
jego ruchu na

spokojnem morzu;

przy pięknej 'pogodzie niepodobna,

znany jest fakt, że
nie spojrzawszy

morze, określić kierunku, w jakim płynie okręt.

na
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G dyby „w iatr eteru“ wywierał wpływ na ciała ziemskie,
zaburzenia, wywołane przezeń, dałyby nam wskazówki co
do szybkości jego podmuchu, podobnie jak ruchy gałęzi
drzewa

mówią nam

o szybkości wiatru; wobec ujem

nego efektu nasuwa się konieczność zwrócenia się do in
nych metod.
Aczkolwiek podróżnik na oceanie nie może określić
ruchu okrętu zapom ocą jakiejkolwiek obserwacji, ogra
niczonej

wyłącznie do ostatniego,

może on z łatwością

cel swój osiągnąć, spojrzawszy na otaczające go morze.
Gdy wrzuci on do w ody linę, obciążoną ołowiem, rozto
czą się dookoła niej kręgi fal; każdy marynarz wie, iż
punkt zanurzenia się liny do w ody nie pozostanie w środku
tego kręgu; położenie środka nie ulegnie zmianie, nato
miast punkt zetknięcia się liny z powierzchnią w ody po
suwa się naprzód zgodnie

z ruchem

okrętu, wskutek

czego szybkość oddalania się tego punktu od środka krę
gów fal określa nam szybkość ruchu okrętu.
Jeśli nasza ziemia toruje sobie drogę poprzez morze
eteru, wówczas doświadczenie, wykonane na podobnej
podstawie, powinno ujawnić nam szybkość posuwania się
jej naprzód i to właśnie miało na celu słynne doświad
czenie Michelsona-Morleya; ziemia nasza odgrywała przytem rolę okrętu, a pracownia fizyczna Uniwersytetu w Chi
cago — miejsca zanurzenia głębokomierza do w ody, w y
słanie zaś sygnału świetlnego odpowiadało wrzuceniu przy
rządu do morza, przypuszczano przytem, iż fale świetlne,
tworzące ów sygnał, utworzą kręgi fal w otaczającem nas
morzu eteru.
Niepodobna było zbadać dokładnie biegu tych fal, nąto-
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miast można było otrzym ać wystarczające wyniki, używa
jąc zwierciadeł dla odbicia sygnału do jego punktu w yj
ścia, umożliwiało to bowiem należyte określenie czasu, zu
żytego na wędrówkę czasu tam i zpowrotem.
8

R y s. 1. W ykres, ilu stru jący doświadczenie Michelsona-Morlej^a.
Św iatło ze źródła A zostało rzucone na cienko posrebrzone zwier
ciadło O, tak, iż połowa została odbita wzdłuż O B, reszta zaś
biegła dalej wzdłuż OC, równej drodze O B, wynoszącej około
10 metrów. Zw ierciadła w B i C od b ijają św iako zpowrotem ku
O, połowa każdej w iązki przechodzi następnie do małej lunety D;
czas opóźnienia jednej z nich w stosunku do drugiej porównyw a
się z odpowiedniem opóźnieniem po obróceniu aparatu o 90°; po
stępow anie to elim inuje wszelkie błędy, spowodowane przez nie
w ielką różnicę długości OB i OC.

G dyby ziemia spoczywała bez ruchu w eterze, czas
dwukrotnego przebiegu pewnej drogi byłby oczywiście
ten sam, niezależnie od kierunku

drogi w przestrzeni,

jeśli natomiast ziemia poruszałaby się poprzez morze eteru
w kierunku wschodnim, to jasnem jest, iż dwukrotna wę
drówka ze wschodu na zachód i zpowrotem musiałaby
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zająć więcej czasu, niż równej długości podróż z północy
na południe i zpowrotem. Zasada powyższego zjawiska
jest równie zrozumiała jak ogólnie znany fakt, iż wiosło
wanie w łodzi sto metrów pod prąd rzeki i zpowrotem za
biera więcej czasu, niżeli 200 metrów wpoprzek prądu;
w pierwszym przypadku płyniem y powoli pod prąd i wra
cam y szybko zpowrotem, lecz zysk na czasie przy wiosło
waniu w drugim okresie nie wystarcza dla wyrównania
straty czasu w pierwszym. Jeśli dwaj równi sobie wiośla
rze rozpoczynają oba biegi jednocześnie, to ten, który pły
nie na przełaj, będzie pierwszym, różnica zaś czasu między
obu biegami wykaże nam szybkość prądu; w ściśle ten
sam sposób różnica czasu m iędzy przebiegiem obu wiązek
światła w doświadczeniu Michelsona-Morleya wykaże nam
szybkość ruchu ziemi względem eteru.
Doświadczenie powyższe, aczkolwiek wykonane wie
lokrotnie, nie wykazało najmniejszej różnicy czasu, co
w obec hipotezy ziemi, otoczonej eterem, nasuwało przypusz
czenie, iż szybkość ruchu ziemi względem morza eteru
jest równa zeru. Sądząc z pozorów, można było mnie
m ać, iż ziemia pozostaje w spoczynku względem eteru,
podczas gdy słońce wraz z całością świata krąży dookoła
niej; doświadczenia zdawały się sprowadzać nas zpow ro
tem

do geocentrycznego wszechświata z czasów przed

Kopernikiem, podobny wniosek był jednak zupełną nie
m ożliwością, wiedziano bowiem, iż ziemia obraca się do
okoła słońca z szybkością

około

32 kim na sekundę^

a doświadczenia b yły przeprowadzone z dokładnością do
stateczną dla ujawnienia chociażby jednej setnej części
powyższej szybkości.
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Fitzgerald w 1893 r. i Lorentz w 1895 r., niezależnie
jeden od drugiego, podali odmienne wytłumaczenie sprzecz
ności, wynikającej z doświadczenia Michelsona-Morleya.
Eksperymentatorzy owi usiłowali wywołać jednoczesny
przebieg dwóch promieni świetlnych tam

i zpowrotem

po dwóch drogach równej długości i możemy wyobrazić
sobie, bez uszczerbku dla istoty doświadczenia, że długo
ści te zostały zmierzone lub porównane przy pom ocy zw y
kłych miar długości, dajm y na to,

prętów metrowych.

Skądże wiadom o, zapytali Fitzgerald i Lorentz, iż pręty
te lub drogi,, zmierzone przez nie, zachowują ściśle swą
długość w czasie posuwania się naprzód przez morze eteru?
Gdy okręt płynie

przez ocean, ciśnienie w ody na rufę

statku w yw ołuje skrócenie jego długości, zostaje on, krótko
mówiąc, zgnieciony pomiędzy morzem, usilującem zatrzy
mać jego rufę, a śrubą, pchającą go naprzód, i skrócony
o minimalny ułamek centymetra; podobnież samochód,
przecinający powietrze, kurczy się nieco, zgnieciony ciśnie
niem wiatru: na radjator i parciem naprzód tylnych kół.
Gdyby aparat Michelsona-Morleya kurczył się w ten sam
sposób, droga pod prąd i zpowrotem byłaby stale krótsza
od drogi wpoprzek prądu i owo skrócenie długości w y
równywałoby nieco pozostałe braki tej drogi wzdłuż prądu,
skrócenie zaś ściśle odpowiedniej wielkości wyrównałoby
je najzupełniej i czas przebiegu obu dróg byłby zupełnie
jednakowy; w taki sposób, jak twierdzili Fitzgerald i L o
rentz,

znalezionoby

wytłumaczenie

zerowego wyniku,

wspomnianego wyżej doświadczenia.
Idea ta nie była ani zupełną fantazją, ani też czczą
hipotezą, Lorentz wykazał bowiem wkrótce potem, że
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ówczesna teorja elektrodynamiczna wymagała takiej wła
śnie kontrakcji, a chociaż kurczenie się okrętów lub samo
chodów nie przedstawiało dokładnej analogji z temi zja
wiskami, dawało nam ono bądź co bądź pewne w yobra
żenie o działającym mechanizmie. Rzeczywiście Lorentz
wykazał, iż, gdyby materja posiadała czysto elektryczną
budowę, składając się jedynie z elektrycznie naładowa
nych cząstek, to ruch jej względem eteru musiałby spo
w odow ać przesunięcie się położenia ostatnich, a stanu
względnego spoczynku nie osiągnęłyby one dopóty, do
póki ciało nie skurczyłoby się o pewną określoną wiel
kość, wielkość ta zaś okazała się wielkością ściśle w y
maganą dla wytłumaczenia ujemnego wyniku doświadcze
nia Michelsona-Morleya.
W ynik powyższy, nietylko tłumaczył nam najdokład
niej

niepowodzenie

doświadczenia

Michelsona-Morleya,

lecz wykazał ponadto fakt skracania się każdego m aterjalnego pręta mierniczego w stopniu zupełnie wystarczają
cym dla zamaskowania ruchu ziemi względem eteru, w o
bec czego wszelkie usiłowania wykrycia tego ruchu były
zgóry skazane na niepowodzenie. Nauce znane są jednak
inne jeszcze rodzaje miar; wiązki światła, siły elektryczne
i t. d., mogą być użyte do mierzenia odległości dwóch
punktów od siebie i tw orzyć tem samem podstawę do
mierzenia odległości, przypuszczano więc, że tam, gdzie
zawiodły miary materjalne, m ożnaby je zastąpić przez
odpowiednie miary optyczne

lub elektryczne; podobne

próby zostały wielokrotnie podjęte, że wymienię nazwiska
zmarłego Lorda Rayleigha, Brace’ a i T routon’ a, — lecz
zawsze z wynikiem ujemnym.
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Jeśli ziemia posiada szybkość X względem eteru, to
każdy

aparat, będący owocem

pomysłowości ludzkiej,

m ąciłby wszelki pomiar wielkości X , wprowadzając doń
pozorną szybkość ściśle równą — X i powodując temsamem pozorny zerowy wynik doświadczenia MichelsonaMorleya.
W ynikiem

wieloletnich doświadczeń było przekona

nie, iż wszystkie bez w yjątku siły natury zdają się być
w zmowie — mówiąc językiem laika — w celu zamasko
wania ruchu ziemi względem eteru; uczony wolałby może
powiedzieć, iż

prawa natury

uniemożliwiają wykrycie

tego ruchu, z filozoficznego punktu widzenia treść obu
tych mniemań jest jednak zupełnie równorzędna.
Podobnie wynalazca, pozbawiony wyszkolenia nauko
wego, m ógłby biadać nad zmową sił natury, uniemożliwia
jącą funcjonowanie jego perpetuum mobile, podczas gdy
uczony wie dobrze, iż przeszkoda ta jest natury o wiele
poważniejszej: że jest to niezłomne prawo przyrody; także
i reformator społeczny, choć oddany sprawie, lecz ogra
niczony oraz polityk-ignorant jest również skłonny do
upatrywania najczarniejszych knowań, ukrywających się
poza działaniem tych praw ekonomicznych, które unie
możliwiają zaczerpnięcie choćby dwuch litrów z miarki
litrowej.
W 1905 roku Einstein nadał nowemu, przypuszczal
nemu prawu natury następującą formę: „L eży to w na
turze rzeczy, iż niepodobna jest określić bezwzględnego
ruchu w jakikolwiek

sposób“ ;

było

to

pierwsze sfor

mułowanie zasady względności, stanowiące dość znamienny
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pow rót do myśli i nauki Newtona, pisał on bowiem w swo
ich Principiach:
„Możliwem jest, iż gdzieś w oddalonych regjonach gw iazd sta 
łych, lub może jeszcze dalej poza niemi znajd uje się ja k ie ś ciało
w absolutnym spoczynku, niemożliwem je st jed n ak w nioskow ać
z w zajem nych położeń ciał naszego układu, czy którekolw iek z tych
ciał zachow uje niezmiennie sw oje położenie względem owego odda
lonego ciała; w yn ik a z tego, iż niemożliwe je st oznaczenie stanu
absolutnego spoczynku na podstawie położeń ciał

w naszym

układzie“ .

Dodał jednak następujące zastrzeżenie:
„N ie mam tu na m yśli ośrodka, jeśli ten istnieje,

k tó ry b y

przenikał swobodne przestrzenie m iędzy cząstkam i ciał“ .

Innemi słowy, Newton zdawał sobie sprawę, iż nie- ■
możliwem b yłoby

bez

przyjęcia wszechobecnego eteru

określić bezwzględną szybkość ruchu w eterze i że taki
ośrodek stanowiłby niewzruszoną podstawę do pomiarów
ruchu wszelkich ciał.
W przeciągu dwóch stuleci, dzielących nas od New
tona, nauka była zajętą gorliwie rozważaniem własności
owego hipotetycznego ośrodka, aż oto teraz Einstein za
jednym zamachem pozbawił go najistotniejszej jego ce
chy, a mianowicie cechy zupełnego spoczynku, dającej
nam m ożność określenia rzeczywistej

szybkości

ruchu

wszelkich ciał.
Zasada Einsteina może b yć wyrażona jeszcze w inny
sposób, podkreślający wyraźniej jej znaczenie; otóż astronom ja nie zdołała w ykryć dotychczas ciała Newtonow
skiego, będącego w absolutnym spoczynku, a położonego
„w oddalonych regjonach gwiazd stałych lub b yć może
jeszcze poza niemi,“ w wyniku czego spoczynek i ruch
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są wciąż jeszcze pojęciami względnemi. Okręt w czasie
ciszy morskiej pozostaje w stanie względnego spoczynku
w stosunku do ziemi, lecz ziemia porusza się dookoła
słońca, a wraz z nią i nasz okręt; w razie wstrzymania
obrotu ziemi dookoła słońca znalazłby się ten okręt w sta
nie spoczynku względem słońca, lecz oba poruszałyby się
razem

wśród

otaczających

gwiazd;

powstrzymajmy

ostatni ruch, a pozostanie jeszcze ruch całego układu ga
laktycznego względem odległych mgławic, mgławice zaś
oddalają się od siebie z szybkością setek kilometrów na
sekundę lub nawet więcej, — słowem, zagłębiając się coraz
dalej w przestworza, nietylko nie napotykam y podstawy,
tkwiącej w absolutnym spoczynku, lecz przeciwnie, co razto większe i większe szybkości ruchu. Dopóki nie p o
siadamy przewodnika we wszechobecnym eterze, nie m o
żemy nawet powiedzieć, co uważamy za bezwzględny spo
czynek, a tem bardziej nie możemy go wykryć. Zasada
Einsteina mówi nam obecnie, że możemy, co się tyczy
przynajmniej wszystkich, dających się zaobserwować zja
wisk, określać „absolutny spokój“ , jak nam się tylko podoba.
Stanowi to sensację nielada,

mamy bowiem wobec

tego najzupełniejsze prawo powiedzieć, iż, dajm y na to,
pokój nasz znajduje się w spoczynku, a natura nie za
przeczy temu twierdzeniu; jeśli ziemia posiada względem
eteru szybkość 1.600 kim na sekundę, to możemy przy
jąć, że eter dmie poprzez pokój „jak wiatr poprzez gaj“
z szybkością tychże 1.600 kim na sekundę, a zasada względ
ności zapewnia nas wówczas o

zupełnej

niezależności

wszelkich zjawisk natury, zachodzących w tym pokoju, od
owego wiatru i to bez względu na to, czy wiatr ten dmie
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z szybkością 100.000 kim na sekundę, czy też nie istnieje
on wcale.
Nie jest dziwnym , ani też nowym fakt, że wszystkie
zjawiska mechaniczne, nie mające z tak pojm ow anym ete
rem nic wspólnego pozostają bez zmiany,

widzieliśmy

przecież, że już Newton zdawał sobie z tego sprawę, nato
miast w ydaje się nam zdumiewającem, jeśli eter rzeczy
wiście istnieje, aby zjawiska optyczne i elektryczne miały
pozostawać bez zmiany, bez względu na to, czy eter, bę
dący ich podłożem stoi w miejscu, czy też dmie z szyb
kością tysięcy kilometrów na sekundę.
Nasuwa się pytanie, czy eter — przyczyna owego wia
tru — istnieje

naprawdę,

czy też jest

on raczej w y

tworem naszej wyobraźni, należy bowiem pamiętać, iż
istnienie eteru jest hipotezą, wprowadzoną do nauki przez
fizyków, przeświadczonych o możliwościach wytłum acze
nia wszelkich zjawisk zapom ocą mechaniki i doszukują
cych się mechanicznego ośrodka, przenoszącego fale świa
tła

i wszelkie zjawiska

elektryczne i magnetyczne.

F izycy ci zmuszeni byli wykazać

dla usprawiedli

wienia swoich wierzeń, że, podobnie, jak system drutów
przenosi mechaniczną siłę od dźwigni do dzwonu, tak
i w eterze tkwi pewien system pociągnięć, pchnięć i skrę
cali w celu przenoszenia wszelkich zjawisk natury po
przez przestrzeń i ujawniania ich gdzieś na jej krańcach
bez żadnych zmian.
Ów wym agany system pchnięć, pociągnięć i skręcań
został z czasem wynaleziony, okazał się on jednak niesły
chanie skom plikowany; nie było w tem nic dziwnego,
wszak zadaniem takiego eteru było nietylko przenoszenie

Względność i eter

działań, ale i jednoczesne ukrywanie

95

swego

własnego

istnienia. Zadaniem nielada było stworzyć warunki istnie
nia

takiego

pojedyńczego mechanizmu,

któryby

mógł

przenosić dokładnie te same zjawiska niezależnie od faktu,
czy eksperymentator siedział w spoczynku, czy też w cza
sie trwania doświadczenia mknął poprzez eter z szybko
ścią 1.600 kim na sekundę i oczywiście tak pomyślany
mechanizm stanął oko w oko z nieuniknionym zarzutem,
iż m ógłby uczynić oba szeregi zjawisk identycznemi je
dynie przez stworzenie dwóch różnych mechanizmów dla
obu przypadków.
Możemy zobrazować ten zarzut, biorąc pod uwagę ja 
kiekolwiek proste zjawisko; zgodnie z powyższym sche
matem przewodzenia eteru, ładunek elektryczny nadany,
pewnemu ciału, wytwarza stan napięcia w otaczającym
eterze, podobnie jak wtłoczenie obcego ciała do morza
galarety; gdy dwa ciała w spoczynku zostaną nałado
wane ładunkiem tego samego znaku, odpychają się one
nawzajem i przypuszczam y wówczas, że odpychanie to
zachodzi za pośrednictwem ciśnień, wywołanych owym
stanem napięcia w eterze.
Przypuśćm y natomiast, iż dwa naładowane ciała po
ruszają się poprzez eter ze wschodu na zachód ze ściśle
jednakową szybkością, dajm y na to

1.600 kim na se

kundę; w obec tego, że ciała te znajdują się w spoczynku
w stosunku jedno do drugiego, to zasada względności
orzeka, iż obserwowane zjawiska będą ściśle takie same,
jak w przypadku absolutnego spoczynku tych ciał wzglę
dem eteru, natomiast mechanizm, w yw ołujący zjawiska
wtyn^drugim przypadku, jest zupełnie odmienny, albowiem
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część
w

tylko odpychań jest

eterze,

pozostałość

jeszcze wynikiem

zależy

od

sił

napięcia

m agnetycznych,

ostatnie zaś nie mogą być wytłum aczone ciśnieniem i na
pięciem w eterze, lecz muszą być przypisane skom pliko
wanemu systemowi cyklonów lub wirów.
Bardziej złożone zjawiska elektromagnetyczne są naogół wywołane połączeniem sił elektrycznych i magne
tycznych, a oba rodzaje mechanizmów występują w od
miennym stosunku
względem eteru,

z

odmiennemi szybkościami ruchu

w obec

tego

próba tłumaczenia tych

zjawisk jako m echanicznych wysuwa konieczność w yw o
ływania identycznego zjawiska przez dwa różne mecha
nizmy, ponadto należałoby jeszcze

wykazać,

że

jaki

kolwiek dający się pom yśleć eter b yłby zdolny pomie
ścić je w sobie jednocześnie, lecz nawet i wówczas taka
dwoistość mechanizmu, powołanego do wytworzenia tego
samego zjawiska, byłaby do tego stopnia przeciwna zw y
kłym poczynaniom natury, iż nie m oglibyśm y pozbyć się
wrażenia posuwania się po fałszywej drodze. Teorja gra
w itacji Newtona nie m ogłaby liczyć na przyjęcie, gdyby
zakładała dwojaki mechanizm dla wytłumaczenia spadku
jabłka z drzewa: jeden działający w lecie,

a drugi na

jesieni. Sam Newton kładł nacisk na konieczność uni
kania tego rodzaju dwojakich mechanizmów; jego „Prin
cipia“ zawierają „Zbiór reguł do badania natury“ , z k tó
rych dwie pierwsze brzmią jak następuje:
Reguła I
N ie wolno dopuszczać nam więcej przyczyn rzeczy naturalnych,
prócz tych, które są i prawdziwe i w ystarczające dla w ytłum aczenia
ich objaw ów.
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W tej spraw ie tw ierdzą uczeni, iż N atura nie działa napróżno,
a próżnem je st daw ać więcej tłum aczeń, jeśli w y sta rcz y m niej, gdyż
n atura upodobała sobie prostotą i niepotrzebne je j są zbędne p rzy
czyn y.

R e g u ł a II
Przeto tym sam ym n atu raln ym skutkom m usim y, o ile możno
ści, p rzypisyw ać te sam e p rzyczyn y, a więc: oddychaniu człow ieka
i zwierzęcia, spadkow i ja b łk a w Europie i w A m eryce, św iatłu
ogniska kuchennego i słońca, odbiciu św iatła na ziemi i na plane
tach.

Jeszcze silniejsze argumenty przemawiają przeciwko
przypuszczeniu, iż eter świetlny przenosi promieniowanie
i działanie elektryczne; widzieliśmy już, w jaki sposób
elektryczność, magnetyzm

i

światło

zdawały

się być

w zmowie przeciw naszym usiłowaniom odkrycia ruchu
względem eteru, pozostaje jeszcze grawitacja; stała ona
zawsze oddzielnie od innych zjawisk fizycznych, w yda
ją c się czemś całkowicie odrębnem. Prawo ciążenia za
wiera w sobie pojęcie odległości — twierdzi ono, iż siły
grawitacyjne pom iędzy dwoma ciałami zależą od wzajem
nej ich odległości i są równe, gdy te odległości są równe,
w obec tego prawo ciążenia dostarcza nam, przynajmniej
teoretycznie, miary dla mierzenia odległości. Eter, przewo
dzący działanie elektryczne, b yłby tylko z trudem zdolny
do przewodzenia sił grawitacji, ponieważ wszystkie przy
pisywane mu własności są zużyte na przewodzenie sił
m agnetycznych i elektrycznych. Pręt pom iarowy, narzu
con y nam przez prawo ciążenia, nie ulegałby skróceniu
Fitzgeralda— Lorentza i, mając go do dyspozycji, mogli
byśm y mierzyć szybkość ruchu ziemi przez przestworza.
Sprawdźm y tę możliwość na najprostszym konkretN owy świat fizyki

7
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nym przykładzie.
nadając jej

Uprośćmy

sobie obraz naszej ziemi,

idealny kształt kulisty; w obec jednakowej

odległości każdego punktu od środka siła ciężkości bę
dzie wszędzie ta sama; jeśli owa uproszczona ziemia zo
stanie puszczona w ruch poprzez eter z szybkością ty 
sięcy kilom etrów na sekundę, to zwykle skurczenie Fitzgeralda— Lorentza spowoduje skrócenie średnicy jej o bli
sko 8 m etrów w kierunku ruchu, ponieważ zaś koń
cowe punkty owej skróconej średnicy będą bliższe środka,
niżeli wszystkie inne punkty na powierzchni ziemi, to
wszystkie

ruchome

przedmioty, znajdujące się na po

wierzchni, będą dążyły do ześlizgnięcia się po niej ku
owym dwu punktom. Ten szczególny efekt, nawet gdyby
istniał rzeczywiście, byłby zbyt nikły, aby go można było
zaobserwować na naszej ziemi; nierówności gór i dolin,
usunięte w naszej wyobraźni, w yrów nałyby wielokrotnie
to 8-0 metrowe skrócenie; natomiast inne zjawiska gra
w itacyjne tego rodzaju a w szczególności przesunięcia periheliów planet wystarczają w zupełności na dokonywa
nie podobnych obserwacyj, wykazują one, iż grawitacja
jest, że tak powiem, w spisku z resztą sił natury dla ukry
cia ruchu względem eteru, jeśli bowiem materjalne pręty
pomiarowe ulegają skróceniu Fitzgeralda— Lorentza, to
i miary długości, dostarczone nam przez prawo ciążenia,
muszą czynić ściśle to samo, skoro'jednak grawitacja nie
m oże b y ć przenoszona poprzez eter, to trudno jest po
jąć, dlaczego pręty pomiarowe prawa ciążenia miałyby^
podlegać temu skróceniu. Możemy więc tylko wyciągnąć
wniosek, iż skrócenie Fitzgeralda— Lorentza nie zachodzi
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wcale i to zmusza nas do porzucenia mechanicznej kon
cepcji eteru.
Jesteśmy zmuszeni więc rozpocząć wszystko na nowo.
Trudności nasze w ypłynęły z pierwotnego założenia, iż
wszystko, co się dzieje w naturze, a w szczególności fale
świetlne, nadaje się do tłumaczenia zapom ocą pojęć m e
chaniki, krótko m ówiąc, usiłowaliśmy przedstawić wszech
świat-jako olbrzym ią maszynę, skoro jednak zaprowadziło
nas to na manowce, musimy obejrzeć się za inną zasadą
kierowniczą.
Pewniejszego przewodnika od błędnych m echanicznych
koncepcyj dostarcza nam zasada Wilhelma Okkam: „E n tia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“ . (Nie
powinniśmy przyjm ow ać istnienia czegokolwiek, zanim
nie jesteśm y do tego zmuszeni).
Filozoficzne

znaczenie

tej

zasady jest identyczne

z pierwszą „regułą do badania przyrody“ Newtona, po
daną

w yżej,

jednakże

wartość

jej

jest czysto nega

tywna, zabiera nam ona coś, — w danym przypadku po
jęcie mechanicznego wszechświata z towarzyszącym mu
eterem, przenoszącym działanie mechaniczne przez „pustą
przestrzeń“ , nie dając nam wzamian nic na to miejsce.
Dla wypełnienia powstałej pustki najbardziej wskazanem wyjściem jest wprowadzenie zasady względności:
„istota natury jest tego rodzaju, iż określenie bezwzględ
nego ruchu na drodze doświadczalnej jest niemożliwością“ .
Na pierwszy rzut oka dziwnym w ydaje się ten materjał, którym zamierzamy zapełnić lukę, spowodowaną
wycofaniem eteru. Obie hipotezy wydają się być tak od
miennej natury, że dowolne zapełnienie tej luki przez
7*
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jedną lub drugą w ydaje się niepodobieństwem ; w rze
czywistości jedna jest niemal że antytezą drugiej. Pier
wotną funkcją eteru było dostarczenie nam niewzruszo
nej podstawy porównawczej, wszystkie pozostałe zaś jego
własności były jedynie pom ocniczem i środkami, w ynikającem i z naszych wysiłków ku pogodzeniu obserwowa
nego systemu zjawisk natury z naszym pierwotnym za
łożeniem ; teorja względności zawiera w swej istocie za
przeczenie tego pierwotnego założenia, w obec czego teorje
te są sprzeczne ze sobą; właśnie dlatego w yjście z tej
sytuacji rysuje się jasno i m ożem y doń trafić drogą do
świadczalną — w yrok brzmi zupełnie niedwuznacznie;
widzieliśmy oto, iż wszelkie doświadczalne wyniki, pod
jęte w celu wykrycia eteru zawiodły, potwierdzając w ten
sposób

hipotezę

względności,

wiadom o

zaś

jest,

że

wszelkie doświadczenia, wykonane kiedykolwiek, przema
w iały stale na korzyść teorji względności.
Hipoteza mechanicznego świata została więc obalona,
a na jej miejsce wprowadzono zasadę względności, sygna
łem do tego przewrotu była krótka praca Einsteina, ogło
szona w czerwcu 1905 r., a z tą chwilą badanie istotnego
oblicza natury przeszło z rąk uczonego inżyniera do rąk
matematyka.
Do tej pory uważaliśmy przestrzeń za coś otaczają
cego nas, czas zaś za coś płynącego obok nas, a nawet
przez nas; jedno zdawało się b yć zasadniczo rożnem od
drugiego. Możemy zawrócić z drogi w przestrzeni, lecz
nigdy w czasie, m ożem y poruszać się w przestrzeni szybko,
pomału lub wcale, jak nam się to żywnie podoba, nikt na
tomiast nie jest w stanie regulować przebiegu czasu; pły
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nie on jednakowo dla nas wszystkich z tą samą, nie da
jącą się opanować szybkością. Pierwsze wyniki Einsteina
w późniejszej o cztery lata interpretacji Minkowskiego za
wierały w sobie zdumiewający wniosek, iż w istocie nie
istnieje nic podobnego. W idzieliśmy już poprzednio, iż bu
dowa materji jest natury elektrycznej, wskutek czego
i wszelkie zjawiska fizyczne są ostatecznie natury elek
trycznej; Minkowski wykazał, że jako wynik teorji względ
ności nie należy, jak to czyniono dotychczas, w yobrażać
sobie przebiegu wszelkich zjawisk elektrycznych oddziel
nie w czasie i przestrzeni; w rzeczywistości czas i prze
strzeń są tak ściśle zespolone ze sobą, że niepodobna jest
odkryć choćby śladu ich spojenia, tak ściśle, iż gdy weź
miemy pod uwagę całość zjawisk natury to nie m ożem y
rozdzielić

ich

na dwie części, przebiegające oddzielnie

w czasie i przestrzeni.
Gdy połączym y ze sobą długość i szerokość w jedną
całość, otrzym am y powierzchnię, powiedzm y plac do gry
w krokieta. Poszczególni gracze dzielą go na dwa w y
m iary w różnorodny sposób. Kierunek „prosto“ dla rzu
cającego piłkę będzie kierunkiem „w ty ł“

dla odbijają

cego, a „na praw o“ dla sędziego gry, natomiast piłka kro
kietowa nie zna tych rozróżnień, biegnie ona tam, dokąd
została rzucona, kierowana jedynie prawami natury, we
dług których plac krokietowy jest niepodzielną całością
o długości i szerokości ściśle zespolonych ze sobą.
Z połączenia powierzchni dwuwymiarowej (w rodzaju
placu krokietowego) z wysokością (o jednym wymiarze),
otrzym am y przestrzeń trójwymiarową. Dopóki operujemy
w bliskości ziemi m ożem y zawsze posługiwać się siłą cięż
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kości dla rozdzielenia naszej przestrzeni na „powierzch
nię“ i „w ysokość“ , tak np. wysokość jest tym kierun
kiem, w którym najtrudniej jest rzucić piłkę krokietową na
wymaganą odległość.
Gdzieś daleko w głębinach przestworzy natura nie
udziela nam żadnej pom ocy dla uskutecznienia takiego po
działu; prawa jej nie wiedzą nic o naszych ziemskich kie
runkach, poziom ym i pionow ym , odnosząc się do prze
strzeni wprost jako do układu o trzech wymiarach, nie
różniących się m iędzy sobą. Posiłkując się procesem spa
jania przeszliśmy w naszej wyobraźni od jednego w y
miaru do dwóch, a dalej od dw óch do trzech, znacznie
trudniej natomiast jest przejść od trzech do czterech, nie
posiadamy bowiem żadnych danych doświadczalnych, do
tyczących przestrzeni cztero wymiarowej.
Ta cztero wymiarowa przestrzeń, którą chcem y om ó
w ić obecnie, jest w yjątkow o trudna do pojęcia, albowiem
jeden z jej

wym iarów nie jest

zwykłym

składnikiem

przestrzeni, lecz czasem; aby zrozumieć teorję względno
ści, zmuszeni jesteśmy w yobrazić sobie czterowymiarową
przestrzeń, posiadającą trzy wym iary zwykłej przestrzeni,
zespolone z czwartym wymiarem czasu.
Rozpatrzm y pokolei każdą z nasuwających się trud
ności, w yobrażając sobie

na początek

przestrzeń dwu

wymiarową, otrzym aną z połączenia jednego z w ym ia
rów naszej

zwykłej przestrzeni, a mianowicie długości,

z drugim wymiarem — czasem. Rys. 2 pom oże nam w zro
zumieniu

tego pojęcia;

kresu rozkład jazdy
Paddington w

przedstawia on w postaci

expressu, opuszczającego

w y

dworzec

Londynie, o g. 10 m. 30 rano, a przy
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chodzącego do stacji Plym outh, odległej o 360 kim, o g. 2
m. 30 popołudniu.
Linja pozioma odpowiada 360 kim odległości pom iędzy

L ond yn
E x e te r
Przestrzeń -------- >

Plym outh

R y s. 2. W ykres, ilu stru jący bieg pociągu w czasie i przestrzeni.

obiema stacjami, a pionowa — okresowi czasu od 10,30
rano do 2,30 popołudniu każdego dnia przebiegu pociągu.
Gruba ukośna linja wyobraża nam przebieg pociągu,
np. punkt P tej linji
łudnie oraz

odpowiada godzinie 12-tej w po

odległość 146 kim od Paddington wskazu

ją c nam, iż pociąg do południa przebiegł 146 kim ; z dru
giej strony, punkt tego

rodzaju, co Q, wyobraża jakiś
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odcinek toru koło Exeter w południe, nie leży on na gru
bej linji, pociąg w tym czasie nie osiągnął bowiem jeszcze
Exeter. Cała powierzchnia wykresu oznacza ogół punk
tów na drodze od Paddington do Plym outh w godzi
nach m iędzy 10,30 a 2,30, łącząc więc razem długość,
mianowicie 146 kim toru kolejowego i czas — 4 połud
niowe godziny, otrzym aliśm y pewną powierzchnię o jed 
nym wymiarze przestrzeni i jednym czasu.
W ten sam sposób m ożem y wyobrazić sobie zespolone
trzy wym iary przestrzeni i jeden czasu, tworzące pewną
czterowymiarową objętość, którą określimy słowem „Con
tinuum “ .
Zasada

względności

w

interpretacji

Minkowskiego

m ówi nam, iż wszystkie zjawiska elektromagnetyczne
dają się pom yśleć, jako przebiegające w continuum o czte
rech wymiarach — trzech przestrzeni i czwartym czasu,
w k tóry m
od

czasu

to

c o n tin u u m

je s t

o d łą c z e n ie

a b s o lu t n e m

p rzestrzen i

n ie p o d o b ie ń s tw e m ;

innemi słowy przestrzeń i czas są w tem continuum tak
ściśle zespolone ze sobą, iż prawa natury nie czynią mię
dzy niemi żadnej różnicy, podobnie, jak dzięki zespole
niu długości i szerokości na placu krokietowym piłka nie
odróżnia jednej od drugiej, spotykając powierzchnię, na
której oddzielne pojęcia

długości i szerokości utraciły

wszelkie znaczenie.
Można postawić zarzut, że rys. 2 nie udziela nam dosta
tecznej pom ocy w zrozumieniu tego continuum, że jest
on jedynie wykresem, nie odzwierciedlającym bynajmniej
zespolenia prawdziwego czasu i długości, lecz tylko dwóch
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długości, dających, jak wiadomo, pewną powierzchnię —
w tym przypadku stronicę książki.
Nie należy przejm ować się zbytnio

powyższym za

rzutem, albowiem według brzmienia naszego ostatniego
wniosku owe czterowymiarowe continuum ma również
tylko wartość wykresu; stanowi ono dla nas w ygodne
ramy dla uwidocznienia

działań natury, podobnie jak

rys. 2 ułatwia nam wyobrażenia biegu pociągu, skoro
chcem y jednak pomieścić w tych ramach całkowity obraz
natury, to muszą odpow iadać one jakiejś objektywnej rze
czywistości, tymczasem podział ich na przestrzeń i czas
nie jest objektyw nym , a czysto subjektywnym . Jeśli dwie
osoby poruszają się z różną szybkością, przestrzeń i czas
będą miały dla każdej z nich inne znaczenie; osoby te dzielą
continuum na czas i przestrzeń w sposób odmienny, a gdy
patrzą w różnych kierunkach słowa „w prost“ i „na lew o“
będą miały dla każdej z nich inne znaczenie, podobnie jak
rzucający piłkę i odbijający ją, dzielą plac krokietowy
w odmienny sposób gdy tymczasem sama piłka nic nie wie
o takim podziale. Nawet wówczas gdy zmieniamy szyb
kość naszego ruchu, np. hamując samochód lub wskakując
do pędzącego autobusu, zmieniamy nasz własny podział
continuum na czas i przestrzeń; istota teorji względno
ści tkwi w twierdzeniu, iż natura w rzeczywistości nic nie
wie o takich podziałach na czas i przestrzeń, a według
słów Minkowskiego: „przestrzeń i czas, wzięte oddzielnie,
rozpłynęły się w cienie, jedynie pewien rodzaj związku ich
ze sobą zachował znamiona rzeczywistości“ .
Pojm ujem y więc błyskawicznie, dlaczego dawny eter
świetlny musiał nieuchronnie zniknąć z widowni — miał
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on bowiem wypełniać całą przestrzeń, dzieląc continuum
objektywnie na przestrzeń i czas, a prawa natury, nie do
puszczające możności takiego podziału, nie m ogły uznać
za możliwe istnienia eteru.
Chcąc zatem zobrazować rozchodzenie się fal świetl
nych i sił elektrom agnetycznych w formie zaburzeń w ete
rze, musimy uznać ostatni

za

zupełnie

odmienny od

mechanicznego eteru Maxwella i Faradaya; może on być
pom yślany jako pewna czterowymiarowa struktura, w y
pełniająca całkowicie continuum, a rozciągająca się po
przez

całą przestrzeń

i przez wszystkie

czasy,

dzięki

czemu wszyscy rozporządzam y jednym i tym samym ete
rem, jeśli natomiast dom agalibyśm y się trójwym iarowego
eteru, musiałby on b yć subjektywnym w takim sensie,
w jakim eter Maxwella i Faradaya nie był nim nigdy.
K ażdy z nas musiałby nieść ze sobą swój własny eter,
podobnie jak w czasie ulewy każdy widz odbiera swój
własny obraz tęczy. Zm ieniając szybkość naszego ruchu,
stwarzamy sobie nowy, własny eter, podobnie jak, po
stępując kilka kroków naprzód w sferze, zalanej promie
niami słońca, stwarzamy sobie nowy, własny obraz tęczy;
ponadto, o ile opisany powyżej (str. 68) rozszerzający się
wszechświat nie jest zupełną fikcją, eter każdego z nas
powinienby stale rozszerzać się i wyciągać.
Pozostaje otwartem zagadnienie, czy struktura tego
rodzaju może b y ć nazwana

eterem

i

niełatwe

byłoby

znalezienie w niej jakiejkolwiek własności, wspólnej z daw
nym eterem dziewiętnastego wieku, jasne jest bowiem,
iż, skoro hipoteza względności jest zupełnem zaprzecze
niem istnienia

dawnego

eteru,

to

każdy

eter, będący
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ze względnością w zgodzie musiałby być dokładnym prze
ciwieństwem dawnego, a próba nadawania im tej samej
nazwy w ydaje mi się zupełną omyłką. Sądzę, iż w tych
wszystkich sprawach niema żadnej istotnej różnicy po
m iędzy poglądami poszczególnych uczonych specjalistów.
Sir Arthur Eddington mówi słusznie, że połowa w ybit
nych

fizyków przyjm uje istnienie eteru, gdy tymczasem

druga połowa odrzuca go, dodaje on jednak: „Obie strony
m ają dokładnie to samo na myśli, a różnią się jedynie
słow am i". Sir Oliver Lodge, najgorliwszy ostatnio zwo
lennik objektywnego istnienia eteru, pisze: „E ter w swych
rozlicznych formach energji panuje nad współczesną fizyką,
aczkolwiek wielu woli unikać słowa eter ze względu na assocjacje z eterem X I X wieku i używać słowa przestrzeń,
jednakże sposób wyrażania się nie odgrywa tu żadnej
roli“ . Jeśli więc obojętnem jest, czy m ówim y o przestrzeni,
czy o eterze, o istnieniu lub nieistnieniu eteru, to w ów 
czas nawet najgorętszy zwolennik eteru nie może przypi
sywać mu objektywnego istnienia.
Najprostszem wyjściem , jak sądzę, będzie uważanie
eteru za pewien schemat podobnie jak schematem jest w y
kres na str. 103, istnienie jego równie dobrze odpowiada
lub nieodpowiada prawdzie, jak istnienie równika, bie
guna północnego lub południka Greenwich; jest on tw o
rem m yślowym , a nie substancjalnym. W idzieliśm y już,
jak ów eter, jednakow y dla nas wszystkich w odróżnieniu
od m ojego lub czyjegoś eteru, musi z konieczności prze
nikać cały czas zarówno jak i całą przestrzeń i że mię
dzy przenikaniem obu niepodobna upatrzeć żadnej istot
nej różnicy. Schemat czasu, będący obrazem wymiaru
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eteru nasuwa się sam przez się — jest to podział dnia
na godziny, m inuty i sekundy i

dopóki nie uważamy

tego podziału za podział m aterjalny, czego nikt nie czynił,
ani nie czyni, nie m am y również żadnego powodu do uwa
żania eteru za coś materjalnego.
W idzim y, iż w nowem świetle, wniesionem do nauki
przez teorję względności, materjalnemu eterowi, wypełnia
jącem u przestrzeń, musiałby tow arzyszyć m aterjalny eter,
w ypełniający czas — m ogą one ostać się, albo upaść tylko
razem; m am y więc podstaw y do uważania eteru za czy
stą abstrakcję — jest on co najwyżej mieszkaniem i nazwą.
Ale mieszkaniem czego? Wszechświat składa się wyłącznie
z fal, a przedstawiliśmy już poprzednio eter jako rzeczow
nik od czasownika falow ać; pojęcie to musi zostać obec
nie odrzucone, gdyż nasz niematerjalny eter jest równie
niezdolny

do

falowania,

jak

równik

lub

południk

Greenwich. Nie wynika z tego oczywiście, aby coś falu
jącego nie miało rozchodzić się przez ten niematerjalny
ośrodek, wszak m ów im y nieraz o fali ciepła lub o fali
sam obójstw, nie wym agając przecież żadnego materjal
nego ośrodka dla ich przenoszenia; fala ciepła może biec
wzdłuż równika,

a fala

sam obójstw wzdłuż południka

Greenwich. Choroba gnicia kartofli przebiega rok rocznie
Anglję z zachodu na w schód; można przyrównać posuwa
nie się tej choroby

po równoleżniku

przez eter, krzaki kartofli nie

są

do przebiegu fal

bowiem

ośrodkiem,

przenoszącym chorobę, ponieważ nie przedstawiają one
niczem nieprzerwanej ciągłości, są raczej miarą jej za
sięgu, podobnie jak pyłki kurzu uwidoczniają zasięg pro
mienia słonecznego.
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Możnaby sądzić, iż, aczkolwiek otrzymanie bezpośred
niego dowodu istnienia eteru nie daje się osiągnąć, to jed 
nak dałoby odkryć się dow ód istnienia czegoś o charakte
rze fal, biegnących przez eter, w zjawiskach stwierdza
jących, według ogólnego mniemania,

falowy

charakter

światła, a mianowicie w pierścieniach Newtona, obrazach
dyfrakcyjnych i wszelkich zjawiskach interferencyjnych.
Niestety, tak nie jest,

nie wiemy bowiem

przypuszczalnych falach,

nic o tych

dopóki nie ujawnią ich nam

cząsteczki materji. Wspomniane zjawiska nie mówią nam
nic o rzeczach, przechodzących

przez

eter, a jedynie,

o tych, które padają na materję. O ile m ożem y sądzić
nie

chodzi

więc

o nic konkretniejszego

od

abstrak

cji m atem atycznej, czegoś w rodzaju południa w sensie
astronomicznym, przebiegającego po powierzchni ziemi
podczas jej obrotu.
Mogę jednak wyobrazić sobie, iż w tym momencie w y
stąpiłby fizyk z pewnemi zarzutami, a rozmowa nasza
brzm iałaby jak następuje:
F i z y k . — Ten promień słoneczny przedstawia energję,
która wytw orzoną została na słońcu; 8 minut temu była
ona na słońcu, obecnie jest tutaj, musiała przeto nadejść
ze słońca, a więc przebiec przestrzeń, dzielącą nas od niego.
W ydaje mi się w obec tego, iż energja musiała być prze
niesiona przez przestrzeń.
M a t e m a t y k . — Rozważm y dane zagadnienie możli
wie najdokładniej. Zwróćm y naszą uwagę na określony
odcinek promieni słonecznych, powiedzm y na ten, który
pada w przeciągu sekundy na m oją książkę, gdy siedzę
w słońcu i czytam ; powiadasz,

że był on ośm minut
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temu na słońcu, cztery minuty temu gdzieś w przestrzeni
na połowie drogi między słońcem i nami, dwie m inuty
temu przebiegł trzy czwarte swej drogi, nieprawdaż?
F i z y k . -----Tak, to właśnie zjawisko nazywam prze
chodzeniem przez przestrzeń; energja porusza się z jed
nego miejsca na drugie.
M a t e m a t y k . — Koncepcja twoja zakłada, iż w każ
dej chwili różne drobne odcinki przestrzeni są zajęte
przez różne ilości energji; jeśli tak jest istotnie, to powinn oby b y ć możliwem zmierzenie lub wyliczenie ilości tej
energji, znajdującej się w dan ej chwili w określonem m iej
scu. Jeśli przyjm ujesz, że słońce pozostaje w spoczynku
względem eteru i że światło słoneczne jest energją, prze
noszoną przez eter, to przypuszczam, że zdołasz udzielić
zupełnie określonej odpowiedzi na to zagadnienie, tak jak
Maxwell uczynił to już w 1863 r., jeśli zaś przyjmiesz,
że słońce, a co za tem idzie cały układ słoneczny po
rusza się przez eter ze znaną szybkością, dajm y na to
1.600 kim na sekundę, to również możesz dać odpow iedź
z łatwością, lecz cały sęk tkwi w tem, iż obie one są różne.
Powiedz mi teraz, która z nich jest słuszna!
F i z y k . — Oczywiście, że jeśli słońce znajduje się w spo
czynku względem eteru, to słuszna jest pierwsza, jeśli
zaś porusza się ono z szybkością 1.600 kim na sekundę —
to druga.
M a t e m a t y k . — Dobrze, lecz zgodziliśmy się już po
przednio, iż zarówno wyrażenie „w spoczynku względem
eteru“ , jak i „z szybkością 1.600 kim względem eteru“
nie oznaczają wogóle niczego, jeśli zaś chcem y nadać im
jakiekolwiek znaczenie,

to wszystkie

zjawiska w natu
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rze wym agają, aby było ono jednakowe dla obu przypad
ków, w wyniku więc uważam tw oją odpowiedź za po
zbawioną wszelkiego znaczenia. —
Uważamy w podobny sposób, iż wszelkie wysiłki po
działu energji pom iędzy poszczególne odcinki przestrzeni
prowadzą do dwuznaczności, nie dającej się rozwiązać,
w obec tego nasuwa się przypuszczenie, że są one bezce
lowe, ponieważ podział energji wprzestrzeni jest złudzeniem.
Próba wyobrażania

sobie

rozchodzenia

się energji

w formie konkretnego prądu załamuje się

oto znowu

sama w sobie. Możemy powiedzieć o danej cząstce w ody
w prądzie, iż znajduje się ona raz tu, raz tam, z energją
natomiast jest inaczej; pojęcie energji, płynącej przez
przestworza jest użytecznym obrazem, gdy chcem y nato
miast traktować ją jako rzeczywistość, prowadzi nas ona
do absurdu i sprzeczności. Prof. Poynting podał znany
wzór, wskazujący, w jaki sposób można zobrazować energję
płynącą w pewnym kierunku, obraz ten jednak jest zbyt
sztuczny, aby go można uważać za rzeczywistość. Jeśli
weźmiemy np. naelektryzowany magnes i pozostawim y
go w spoczynku, to według powyższego wzoru energja
płynie bez końca dookoła magnesu, jak gdyby niezliczone
koła dzieci, trzym ając się za ręce, tańczyły przez całą
wieczność dookoła drzewa.
Matematyk sprowadza całe zagadnienie do rzeczywi
stości, uważając ów bieg energji za czystą abstrakcję mate
m atyczną; czuje się on zmuszonym posunąć się nawet je 
szcze dalej i uważać samą energję za taką abstrakcję —
stałą całkowania w równaniu różniczkowem; po zrobieniu
tego kroku, przyjęcie

dwóch odrębnych

wartości

dla
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ilości energji w danym odcinku przestrzeni staje się dlań
równie dopuszczalnem, jak przyjęcie dwóch rów nych cza
sów na tem samem miejscu, Jnp. zwykłego i letniego czasu
w New Y orku,

lub

urzędowego i gwiazdowego

w obserwatorjum, jeśli
kroku,

natomiast

uchyli się

czasu

od tego

zm uszony będzie do beznadziejnej obrony zało

żenia, że wszechświat jest zbudow any w sposób konkretny
z obu form energji — materji i promieniowania i że energja nie może b yć umiejscowiona w przestrzeni. R ozpa
trzym y to zagadnienie jeszcze niżej.
Zanim przejdziem y do rozważania dalszych .wyników
teorji względności, w ydaje się nam wskazanem zastąpić
słowo „eter“ przez termin „continuum “ , oznaczający czte
ro ^wymiarową „przestrzeń“ , omawianą poprzednio, w k tó
rej trzy w ym iary zwykłej przestrzeni dopełnione są przez
czas, odgryw ający rolę czwartego wymiaru.
Prawa natury wyrażają zdarzenia, zachodzące w czasie
i przestrzeni, można sprowadzić je przeto do owego czterowym iarowego continuum ; przy ilościowem wyrażaniu
tych praw staje się dogodnem wyobrażanie sobie zarówno
czasu jak i przestrzeni, mierzonego w w ysoce specjalny
i sztuczny sposób. Nie będziem y mierzyli długości na
metry i centym etry, lecz na jednostki, wynoszące około
300.000 kim, równe drodze, przebieżonej

przez światło

w ciągu sekundy, czasu zaś nie będziemy mierzyli w zw y
kłych sekundach, lecz zapom ocą tajem niczej jednostki,
równej sekundzie mnożonej przez \j— 1 (pierwiastek kwa
dratow y z jedności ujemnej. M atem atycy mówią o ^— 1,
jako o liczbie „u rojon ej“ gdyż nie istnieje ona poza ich w y
obraźnią, czas więc m ierzym y w niezmiernie sztuczny spo
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sób, na zapytanie, dlaczego używam y tak wym yślnych me
tod pomiaru, odpow iem y, że właśnie one w ydają się być
właściwym systemem natury, a w każdym razie pozwalają
na wyrażenie w yników teorji względności w możliwie naj
prostszej formie. Na dalsze zapytanie, dlaczego tak jest
w istocie, nie m am y już żadnej odpowiedzi, gdybyśm y bo
wiem m ogli udzielić jej, znaczyłoby to, iż zajrzeliśmy bez
porównania głębiej do najistotniejszych tajemnic natury,
niżeli jesteśm y w stanie uczynić to dzisiaj. Zgódźm y się
więc na

użycie

opisanego wyżej wymyślnego systemu

pom iarów i budujm y zgodnie z nim nasze continuum.
Minkowaki wykazał, że jeżeli hipoteza względności jest
prawdziwa, to prawa natury nie mogą robić różnicy mię
dzy czasem i przestrzenią i, jeśli continuum zostanie zbu
dowane według powyższego sposobu, to trzy wymiary
przestrzeni i jeden czasu są całkowicie równorzędnemi
czynnikami przy formułowaniu każdego prawa natury,
g dyby nie b yły niemi, to prawo kłóciłoby się z zasadą
względności.
Zauważono

niebawem,

że

znane

prawo

grawitacji

Newtona nie odpowiadało powyższym warunkom, wobec
czego albo to prawo, albo hipoteza względności musiała
b y ć mylną. Einstein zbadał, jakie konieczne zmiany na
leżałoby wprowadzić do prawa Newtona, aby uzgodnić je
z hipotezą względności i znalazł, że zmianom tym mu
siałyby tow arzyszyć trzy nowe zjawiska, nie wynikające
z dawnego prawa Newtona; innemi słowy, natura dostar
cza nam trzech dróg obserwacji dla rozstrzygnięcia po
m iędzy prawem Newtona i Einsteina, a po wykonaniu
próby wyrok brzmiał w każdym przypadku pomyślnie dla
N ow y świat fizyki
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Einsteina. To, co nazywamy prawem grawitacji, nie jest
niczem innem, jak formułą m atem atyczną przyśpieszenia
poruszającego się ciała — zmiany szybkości jego ruchu.
Prawo Newtona nadawało

się do jasnej mechanicznej

interpretacji: ciało poruszało się w ten sam sposób, jak
g d yby było odciągnięte od swego prostolinijnego ruchu
(używając wyrażenia Newtona) przez siłę odwrotnie pro
porcjonalną do kwadratu odległości;

Newton zakładał

istnienie takiej siły i nazwał ją siłą grawitacji. Prawo
Einsteina nie nadawało się do interpretacji zapom ocą sił
lub wogóle do jakiejkolwiek interpretacji mechanicznej,
co było jeszcze jedną wskazówką w ięcej, jeśli takiej było
jeszcze potrzeba, że przeminął wiek mechanistycznej nauki,
natomiast geometryczna interpretacja
z łatwością. Działanie siły

dała się znaleźć

grawitacyjnej nie polegało,

jak wyobrażał sobie to Newton na wywieraniu siły, lecz
na zdeformowaniu czterowym iarowego continuum w są
siedztwie m asy; poruszająca się planeta lub piłka kro
kietowa nie była spychana ze swego prostolinijnego ru
chu przez nacisk siły, lecz przez zakrzywienie continuum.
W yobrażenie sobie czterowymiarowego continuum na
wet nie zakrzywionego, jest trudnością nielada, a cóż do
piero wyobrażenie sobie jego zakrzywienia, lecz analogja
z dwuwymiarową

powierzchnią

będzie nam tutaj

po

mocna.
Powierzchnie tego rodzaju, co plac krokietow y, lub
skóra naszych rąk są to continua jdwuwymiarowe; analogję z zakrzywieniami, wywołanemi przez masy grawita
cyjne, przedstawiają tutaj kretowiska lub pęcherze. Piłka,
tocząca się po kretowisku, zostaje zepchnięta ze swego
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prostolinijnego ruchu, jak kometa lub promień świetlny,
przebiegający koło słońca. Połączone zakrzywienia czterowym iarowego continuum, wywołane przez ogół materji
wszechświata sprawiają, iż continuum zakrzywia się samo
w sobie, tworząc zamkniętą powierzchnię, a przestrzeń
staje się przez to skończoną; wyniki z tego poglądu zostały
ju ż omówione w rozdziale drugim.
Przestrzeń i czas, jako dwa oddzielne pojęcia, zniknęły
obecnie ze wszechświata, a teraz oto siły grawitacyjne zni
kają również, pozostawiając jedynie zmięte continuum ;
zdziwienie z powodu pozostawienia sił elektrom agnetycz
nych oraz zapytanie, jaką rolę odgrywają one w conti
nuum, staje się zrozumiałem. W ydaje się praw dopodobnem, aczkolwiek sprawa ta nie jest jeszcze ostatecznie
rozstrzygnięta, iż pójdą one śladem sił [grawitacji. W eyl
i Eddington podali kolejno teorje tego rodzaju, uległy
one jednakże wielu zarzutom; losy późniejszej teorji Ein
steina nie są jeszcze rozstrzygnięte, w ydaje się jednak
prawie pewnem, iż niezależnie od tego, która z tych teoryj
odniesie zwycięstwo, siły elektromagnetyczne rozpłyną się
niebawem poprostu w taki czy inny sposób w now y typ
sfałdowania

continuum, różniącego się jedynie geome

trycznie od tego skrzywienia, wynik którego określamy,
jako grawitację.
Wszechświat zamieniłby się w tym przypadku w pustą,
cztero wymiarową przestrzeń, pozbawioną całkowicie ja 
kiejkolwiek substancji i zupełnie bezkształtną z w yjąt
kiem bądź to wielkich,

bądź małych, wyraźnych, lub

lekkich zmarszczek, w konfiguracji samej przestrzeni.
To, co nazywaliśmy dotychczas przenoszeniem energji,
8*
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jak np. przejście światła słonecznego od słońca do ziemi,
sprowadza się oto do następstwa pofałdow anych zmar
szczek wzdłuż pewnej Iinji w continuum, rozciągającej
się naokoło 8 minut czasu i 150 m iljonów kim długości,
a nie jesteśm y w stanie zobrazować tego zjawiska jako
rozchodzenia się czegoś

konkretnego lub objektywnego

przez przestrzeń, dopóki nie podzielim y continuum na
przestrzeń i czas; a podział ten jest nam właśnie wzbro
niony.
Streszczając całość w yników w sposób prosty i do
stępny, uważamy bańkę mydlaną o nierównej i pooranej
brózdami powierzchni za najwierniejszy prawdopodobnie
obraz

nowego

wszechświata. Wszechświat nie jest b y

najmniej wnętrzem tej bańki, lecz jej powierzchnią i mu
sim y stale pamiętać o tem , że gdy powierzchnia bańki
mydlanej posiada jedynie dwa

wym iary, wszechświat-

bańka ma ich aż cztery — trzy w ym iary przestrzeni
i jeden czasu; a materjałem do wytworzenia tej bańki
zamiast

błonki mydlanej jest pusta

ciona z pustym czasem.

przestrzeń,

sple
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R ozpatrzm y dokładnie ową bańkę mydlaną, wydętą
z pustki, a którą nowoczesna nauka stawia przed nami
jako obraz wszechświata;

powierzchnię jej

pokrywają

liczne zmarszczki i nierówności, rozpadające się na dwa
główne rodzaje,, określane przez nas, jako materję i pro
mieniowanie — składniki, z których

cały wszechświat

zdaje się b y ć zbudowanym.
Pierwszy rodzaj to promieniowanie; pędzi ono zawsze
z tą samą szybkością 300.000 kim na sekundę. G dyby
nasz pociąg z rys. 2 pędził

z jednostajną szybkością

l 1^ kim na minutę, ruch jego m ógłby b yć przedstawiony
zapom ocą idealnie prostej linij, nachylonej pod kątem
45° do pionu; szereg pociągów, poruszających się z tą
samą szybkością dałby nam wiązkę linij równoległych
do pierwszej. Zmieńmy teraz naszą podstawową szyb
kość P /jjklm na minutę na szybkość 300.000 kim na se
kundę, zastępując jednocześnie jeden kierunek z Lon
dynu do Plym outh

przez wszystkie kierunki w prze

strzeni, a wykres na str. 103 zostanie zastąpiony przez
czterowym iarowe continuum, promieniowanie zaś przez
wiązkę linij pod kątem 45° do kierunku płynącego czasu.
Drugim rodzajem nierówności jest materja; porusza
się ona przez przestrzeń z rozmaitemi szybkościami, bar
dzo nieznacznemi

jednak w porównaniu z szybkością
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światła; m ożem y więc, w pierwszem przybliżeniu, uważać
m aterję za pozostającą

w

spoczynku

w

przestrzeni,

a biegnącą tylko w czasie, wskutek czego przedstawiające
ją znaki biegłyby w kierunku upływ ającego czasu, po
dobnie jak w przypadku postoju pociągu na stacji (rys. 2)
przystanek

ów b yłby zaznaczony

odcinkiem

pionowej

linji na wykresie.
Znaki, przedstawiające materję, dążą do tworzenia na
powierzchni bańki mydlanej szerokich pasem, podobnych
do kolorow ych prążków na płótnie, a dzieje się to dzięki
dążeniu m aterji do skupiania się w duże masy — gwiazdy
i inne ciała niebieskie. Owe prążki

lub

inne

pasma

zwiem y „linjam i światowemi“ ; tak np. linja światowa
słońca określa położenie słońca w przestrzeni, odpowiada
jącej każdej chwili w czasie; przedstawiamy to w postaci
wykresu na rys. 3.
Podobnie jak lina składa się z niezliczonej ilości cie
niutkich niteczek, tak i linja światowa ciała wielkiego,
jak słońce, składa się z niezliczonej
światowych linij poszczególnych

ilości mniejszych

atom ów, w chodzących

w skład słońca; od czasu do czasu owe cienkie nitki w cho
dzą do kabla lub opuszczają go, zależnie od tego, czy ja 
kiś atom wpada do słońca, czy też zostaje zeń w yrzu
con y nazewnątrz.
W yobraźm y sobie powierzchnię bańki jako tkaninę,
której nitki są linjami światowemi atomów. O ile atom y
są wieczne i niezniszczalne, ich linje światowe, podobne
do nitek, przebiegają przez całą długość obrazu w kie
runku upływającego czasu, jeśli natomiast atom y ulegają
zniweczeniu,

nitki

urywają

się

nagle i

pęki

świato
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w ych linij promieniowania wytryskują z ich końców. Gdy
poruszam y się wzdłuż tkaniny w kierunku czasu, poszcze
gólne jej nitki zmieniają stale swój kierunek w prze
strzeni, wskutek czego zmieniają one swoje wzajemne
położenia, a warsztat tkacki jest tego rodzaju, że zmu-
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P r z e s t r z e ń --------- »R y s . 3. W ykres, ilu stru jący ruch słońca i jego promieniowanie
w czasie i przestrzeni.

szone są one do podobnego postępowania, zgodnie z określonemi regułami, zwanemi „prawami natury“ .
Linja światowa ziemi jest niewielką liną, której poszcze
gólne sznureczki przedstawiają góry, drzewa, samoloty,
ciała ludzkie i t. d., tworząc w sumie całą ziemię, a każdy
sznureczek składa się z niezliczonej ilości nitek świato
wych linij atom ów.
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W iązka, przedstawiająca ciało człowieka, nie różni się
w zasadniczych cechach, podpadających pod obserwację,
od jakichkolwiek innych wiązek; zmienia ona swe poło
żenie względem innych wiązek z mniejszą łatwością, ni
żeli samolot, a większą, niż odpowiednia wiązka drzewa;
podobnie jak poprzednia jest ona początkow o drobiaz
giem, ale wciąż wzrasta wskutek ciągłego wchłaniania
atom ów z zewnątrz w postaci pokarm ów; atom y w skład
jej wchodzące zasadniczo nie różnią się niczem od innych,
a identyczne z niemi atom y wchodzą w skład gór, samo
lotów lub drzew.
W szelako nitki, przedstawiające atom y ciała ludzkiego,
posiadają pewną swoistą właściwość przewodzenia wra
żeń przez zm ysły do świadomości. A tom y te w pływ ają
bezpośrednio na naszą świadomość, gdy tym czasem wszyst
kie pozostałe m ogą się z nią stykać jedynie za ich po
średnictwem.
Możemy więc najłatwiej w yobrazić sobie świadomość
jako coś

stojącego

poza obrębem obrazu, a w chodzą

cego z nim w styczność jedynie wzdłuż linij. światowych
naszych

ciał. Tw oja świadomość

styka

się z obrazem

wzdłuż tw ojej linji światowej, m oja wzdłuż m ojej i t. d.
W ynikiem tego kontaktu jest przedewszystkiem

upływ

czasu; doznajem y wrażenia, że coś ciągnie nas wzdłuż
naszej linji światowej, zaznajamiając nas z coraz to nowemi jej punktami, które to punkty zkolei są wyrazem
naszych stanów w różnych chwilach czasu.
B yć może, iż czas ów od początku swego istnienia
aż po skończenie wieków roztacza się przed nami na
podobieństwo obrazu, ale że stykam y się z nim jedynie
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przez jedną chwilę, podobnie jako koło roweru styka się
tylko z jednym punktem toru; zdarzenia więc, jak twier
dzi W eyl, nie powstają, ale przechodzimy raczej przez
nie, albo, jak to 23 wieki temu wyraził Platon w 77maeusie:
„Przeszłość i przyszłość są stworzonemi przez nas rodzajam i
czasu, które nieświadom ie lecz błędnie stosujem y do wieczności;
m ów im y „b y ło “ , „je st“ , „będzie“ , gd y tym czasem w łaściw ie jedyn ie
„je st“ może być słusznie u żyte“ .

W tym przypadku świadomość nasza jest jak by świado
mością muchy, złapanej w ściereczkę od kurzu, przesu
waną po całej powierzchni obrazu; obraz ten istnieje jako
całość, lecz mucha może poznać tylko tę chwilę czasu,
z którą styka się bezpośrednio, aczkolwiek

może jest

w stanie przypom nieć sobie skrawek obrazu, przez który
została przesunięta przed chwilą, lub nawet łudzić się w y
obraźnią, że bierze czynny udział w malowaniu części
obrazu, leżącej pod nią bezpośrednio.
B yć może, iż świadomość naszą dałoby się przyrów
nać do wrażenia, którego doznają palce malarza, posuwa
jącego pendzel po niedokończonym obrazie; w tym przy
padku wrażenie czynnego wpływu na tworzące się frag
menty obrazu jest czemś więcej, niżeli czystem złudze
niem. W chwili obecnej nauka może nam

powiedzieć

tylko niewiele o sposobie, w jaki nasza świadomość po
znaje ów obraz, głównie zaś jest ona zajęta samą istotą
obrazu.
Widzieliśm y już, w jaki sposób eter, m ający swego
czasu wypełniać wszechświat, został sprowadzony do ab
strakcji, stanowiącej

niejako rusztowanie

pustej

prze
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strzeni, tworzące

jedynie

w ym iary przestrzenne bańki

mydlanej o błonce, składającej się z pustki. Fale, o któ
rych przypuszczano, że przebiegają przez eter, zostały
niemal że również sprowadzone do abstrakcji, a miano
wicie do fałd, w ytw orzonych przez przecięcie

się owej

bańki z czasem.
A bstrakcyjny charakter tego, co uważano niegdyś za
materjalne fale eteru, zaznacza się w nierównie silniej
szej formie, gdy bierzemy pod uwagę system

fal, tw o

rzących elektron. Eter, przyw ołany na pom oc dla w ytłu
maczenia zwykłego promieniowania, pow iedzm y promie
niowania słonecznego, posiada trzy w ym iary w przestrzeni,
a oprócz tego jeden wymiar w czasie. To samo dzieje się
z eterem, zapom ocą którego opisujem y fale, tworzące po
jedynczy, odosobniony w przestrzeni elektron.

Oba te

etery m ogą b y ć lub nie b yć identyczne, ale są podobne
do siebie przez fakt posiadania trzech w ym iarów prze
strzeni i jednego wymiaru czasu.

P ojedyńczy elektron

w przestrzeni tw orzy świat, w którym nic się nie dzieje.
Najprostsze, dające się pom yśleć zdarzenie, zachodzi przy
spotkaniu się dwóch elektronów ze sobą, aby zaś opisać
w najprostszej formie zjawiska, zachodzące przy tem spot
kaniu, mechanika falowa domaga się systemu fal w eterze
o siedmiu wym iarach; sześć z nich przypadałoby na prze
strzeń (po trzy dla każdego elektronu), jeden zaś na czas.
Dla opisu spotkania się trzech elektronów potrzebu
jem y już eteru o dziesięciu wymiarach, dziewięciu prze
strzeni (znów po trzy dla każdego elektronu) i jednego—
czasu, a gdyby nie ten jeden w ym iar czasu, wiążący
wszystkie pozostałe ze sobą, to poszczególne elektrony
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istniałyby w oddzielnych, niepołączonych ze sobą, trój
wym iarowych przestrzeniach. Tak oto czas staje się ce
mentem, spajającym oddzielne cegiełki materji, podobnie
jak na płaszczyźnie duchowej „bezokienne m onady“ Leibnitza miały b y ć złączone ze sobą przez jeden wszechistniejący duch. Możnaby również, zbliżając się może na
wet do istoty rzeczy, pojm ow ać elektrony jako przed
m ioty myśli, czas zaś jako sam proces myślenia. Sądzę,
iż większość fizyków zgodzi się z poglądem, że siedmiowymiarowa przestrzeń, w której mechanika falowa przedsta
wia spotkanie się dwóch elektronów jest czystą fikcją, wo
bec czego i fale, towarzyszące tym elektronom, muszą
również być uważane za fikcję. Tak np., prof. Schrödin
ger, pisząc o siedmiowymiarowej przestrzeni, powiada, iż:
chociaż posiada ona ściśle określone znaczenie fizyczne, nie
można jed n ak p rzyp isyw ać je j „istnienia“ , a przeto i ruch falo w y
w tej przestrzeni nie istnieje w zwykłem tego słowa znaczeniu; je st
ona poprostu w ygod nym sposobem m atem atycznego opisu zda
rzeń. Możliwe je st również, iż w przypadku pojedyńczego elek
tronu nie należy pojm ow ać „istnienia“ ruchu fal w zb yt dosłownem znaczeniu, aczkolw iek w tym szczególnie prostym przypadku
przestrzeń k o n figu racyjn a zgadza się ze zw ykłą przestrzenią.

Trudno

pojąć,

dlaczego

mielibyśmy

przypisywać

niższy stopień rzeczywistości jednemu zbiorowi fal, niżeli
drugiemu; niedorzeczne jest twierdzenie, iż fale jednego
elektronu posiadają oznaki rzeczywistości, gdy tymczasem
fale dwóch elektronów są fikcją. Fale pojedyńczego elek
tronu są natyle realne, że zaznaczają swoje istnienie na
kliszy fotograficznej, tworząc obraz, podany na tabl. I;
m ożem y więc zpowrotem stanąć na stałym gruncie tylko
przez przypuszczenie, że zarówno fale pojedyńczego elek
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tronu, jak i dwóch,

oraz fale

z kliszy

fotograficznej

prof. Thomsona posiadają jednakow y stopień rzeczywistości
lub nierzeczywistości. N iektórzy fizycy rozwiązują to za
gadnienie, uważając fale elektronowe za fale praw dopodo
bieństwa. Mówiąc o fali przypływu, m am y na myśli materjalną falę wodną, zwilżającą wszystko na swej drodze,
gdy zaś m ów im y o fali ciepła, m yślim y o czemś, co, acz
kolwiek jest niematerjalne,

ogrzewa

jednak

wszystko

na swej drodze, natomiast gdy dzienniki mówią o fali sa
m obójstw , nie twierdzą one bynajm niej, aby każda osoba,
znajdująca się na drodze tej fali, miała popełnić sam obój
stwo, ale raczej, że wzrosło prawdopodobieństwo popeł
nienia czynu sam obójczego. Gdy fala taka przebiega przez
Londyn,

wówczas

śmiertelność

z powodu sam obójstw

wzrasta, gdyby zaś przeszła przez wyspę Robinzona K ruzoe, to również wzrosłoby prawdopodobieństwo targnięcia
się na własne życie jedynego jej mieszkańca.
Fale, obrazujące elektron w mechanice falowej są, jak
przypuszczam y, falami prawdopodobieństwa, których na
tężenie jest w każdym punkcie miarą prawdopodobień
stwa znajdowania się tam elektronu; tak natężenie fali
w każdym punkcie kliszy prof. Thomsona (rys. 2 i 3,
tabl. I) jest miarą prawdopodobieństwa, że pojedynczy,
ugięty elektron uderza kliszę w tym właśnie punkcie; gdy
cały tłum elektronów ulega ugięciu, to oczywiście ogólna
liczba, uderzająca pewien punkt, jest proporcjonalną do
prawdopodobieństwa uderzenia przez każde indywiduum ,
a wskutek tego czernienie kliszy daje miarę praw dopodo
bieństwa na każdy elektron.
Pogląd ów odznacza się tą zaletą, iż pozwala on elek
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tronom na zachowanie swej tożsamości. G dyby fale elek
tronowe byty istotnie falami materjalnemi, to każdy taki
system fal uległby prawdopodobnie rozproszeniu wskutek
samego doświadczenia, w wyniku

czego

żadna naelek-

tryzowana cząstka nie ostałaby się w ugiętej wiązce; każde
spotkanie się z materją rozbijałoby elektrony, które, oczy
wiście, nie m ogłyby b yć wówczas uważane za struktury
stałe. W istocie ugina się raczej prąd elektronów, niżeli
pojedyncze indywidua, a poszczególne

elektrony

poru

szają się jako cząstki i jako takie zachowują swą tożsa
mość.
Pow yższy pogląd zgadza się w zupełności z „zasadą
niepewności“

Heisenberga,

niedopuszczającą powiedzeń

w rodzaju: ten elektron jest tutaj w tem określonem
miejscu i porusza się z szybkością tylu a tylu kim na
godzinę; m ożem y jedynie operować kategorjami prawdo
podobieństwa.
Dirac uważa za wskazane rozszerzyć tę niewyznaczalność i niepewność wiedzy na całość fizyki atomu; pisze on:
Czyniąc

obserw acje

nad

pewnym

system em

atom ów...

w pew nym określonym stanie, nie otrzym u jem y naogół określonego
w yn iku, czyli, pow tórzyw szy wielokrotnie to doświadczenie w iden
tyczn ych w arunkach, możemy otrzym ać szereg różnorodnych re
zultatów . Je ś li doświadczenie pow tórzym y w ielką ilość razy, to
zobaczym y, iż otrzym am y każd y w ynik, jako pewien określony
ułam ek ogółu oznaczeń,
pewne określone
niku

p rzy

można

przeto powiedzieć, iż istnieje

prawdopodobieństwo

każdorazowem

w ykonaniu

otrzym ania owego w y 
doświadczenia.

Teorja

umożliwia nam wyliczenie owego prawdopodobieństw a; w pewnym
przypadku

prawdopodobieństwo

to może równać się jedności,

a wówczas rezu ltat doświadczenia będzie ściśle określony.
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Heisenberg i Bohr wysunęli przypuszczenie, że nale
żałoby uważać jedynie fale elektronowe za pewien ro
dzaj

sym bolicznego

0 praw dopodobnym

wyrażenia

naszych

świadomości

stanie i położeniu elektronu. Jeśli

tak jest w istocie, to ulegają

one

zmianie

w

miarę

zmiany naszych świadomości, a przez to nabierają w znacz
nej mierze charakteru subjektywnego.
Niema przeto potrzeby wyobrażania sobie fal, jako
um iejscowionych w czasie i przestrzeni; są one raczej
uzmysłowieniem m atematycznego wzoru ruchu falowego,
zupełnie abstrakcyjnej natury.
Jeszcze dalej idącą możliwością, w ypływ ającą znowu
z założenia Bohra, było przypuszczenie, iż owe najdrob
niejsze zjawiska natury nie nadają się do przedstawiania
ich w ramach czasu i przestrzeni. Zgodnie z tym poglą
dem, czterowymiarowe continuum teorji względności na
dawałoby się jedynie do tłumaczenia niektórych obja
w ów

natury,

a mianowicie

zjawisk

m akroskopowych

1 promieniowania w przestrzeni, inne zaś zjawiska na
tury

m ogłyby

zostać należycie

oddane

jedynie przez

wyjście poza ramy continuum. Uczyniliśm y już próbę od
malowania świadomości jako czegoś stojącego poza con
tinuum i ujrzeliśmy, że spotkanie się dwóch elektronów
może b y ć najprościej zobrazowane w siedmiu wymiarach,
można wńęc przypuścić, iż zdarzenia, rozgrywające się
poza obrębem continuum określają to, co zwiemy „bie
giem w ypadków “ wewnątrz

continuum,

i

że

pozorna

niewyznaczalność natury może b yć poprostu wynikiem
naszych usiłowań, zm ierzających do wtłoczenia zdarzeń

W przepastne głębiny

127

przebiegających w wielu wymiarach, do mniejszej ilości
wymiarów.
W yobraźm y sobie gatunek ślepych robaków, których
zdolność percepcji ograniczałaby się do dwuwymiarowej
powierzchni ziemi; od czasu do czasu niektóre połacie
ziemi stawałyby się sporadycznie mokre. Otóż my, z za
sięgiem naszych zmysłów w przestrzeń

trójwymiarową

zwiemy to zjawisko spadkiem deszczu, wiedząc, iż zda
rzenia w trzecim wymiarze przestrzeni określają w yłącz
nie, które połacie ziemi zostaną zwilżone, które zaś pozo
staną suchemi, gdyby natomiast nasze robaki, niepodejrzewające nawet istnienia trzeciego wymiaru przestrzeni,
usiłowały w tłoczyć całą naturę w dwuwymiarowe ramy,
nie zdołałyby one oczywiście odkryć ani śladu jakiego
kolwiek determinizmu w rozłożeniu m okrych i suchych
plam;

uczone

robaki

m ogłyby

jedynie rozważać stan

wilgoci lub suchości drobnych powierzchni w kategorjach
prawdopodobieństwa, uważając ostatnie za istotne pod
stawy prawdy. Chociaż nie nadszedł jeszcze czas dla osta
tecznego rozstrzygnięcia, to jednak osobiście uważam taki,
a nie inny sposób tłumaczenia za najbardziej obiecujący
na przyszłość.
Podobnie, jak cienie na ścianie są rzutem trójw ym ia
rowej rzeczywistości na dwa wymiary, tak i zjawiska,
przebiegające w continuum

przestrzenno-czasowem, są

czterowymiarowem odbiciem rzeczywistości, posiadającej
więcej,

niż cztery wym iary,

wskutek czego

zdarzenia

w czasie i przestrzeni przedstawiają:
„nic innego, ja k po ru szający się szereg czarnoksięskich cieni, przy
chodzących i odchodzących“ .
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M ożnaby nam zarzucić, iż przywiązujem y może zbyt
wielkie znaczenie do mechaniki falowej, stanowiącej osta
tecznie jedynie pewien obraz m atem atyczny, gdy tym cza
sem prawdopodobnie niezliczona ilość innych matema
tycznych obrazów m ogłaby oddać nam te same usługi,
prowadząc do zupełnie odm iennych wniosków.
Istotnie, obraz mechaniki falowej nie może rościć pre
tensji do wyłączności, istnieją bowiem jeszcze inne sy
stemy,

w szczególności system

Heisenberga i Diraca,

m ówią one jednak przeważnie to samo, lecz tylko innemi,
nieraz bardziej złożonemi słowami.

Żaden

system po

dany dotychczas, nie tłum aczy nam stanu rzeczy w spo
sób tak prosty, a zarazem tak praw dopodobny, jak me
chanika falowa de Broglie’go i Schródingera; fotograf je
w rodzaju

podanej

na tabl. I dowodzą nam, iż fale

o pewnej określonej długości są czemś podstawowem w sy
stemie natury; fale te stanowią zasadniczą podstawę kon
cepcji mechaniki falowej, w innych systemach natomiast
w ydają się b y ć nieco wym yślnym ubocznym produktem.
Dzięki prostocie swych założeń mechanika falowa okazała
zdolność do przenikania o wiele głębiej tajników natury,
niżeli jakiekolwiek inne systemy, wskutek czego ostat
nie usuwają się coraz to bardziej w cień; rzecby można,
używając innej przenośni, iż służyły one poprostu za ru
sztowanie,

którego nie m am y ani powodu, ani ochoty

rozbudowyw ać dalej.
Jeśli więc zmuszeni jesteśmy do zadowolenia się tylko
jednym obrazem, to czujem y się uprawnieni do wybrania
obrazu, dostarczanego nam przez mechanikę falową, cho
ciaż zarówno

układ

Heisenberga, jak i Diraca dopro
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więcej

wyników.

Istota rzeczy tkwi poprostu w tern, iż wszelkie obrazy
natury, podsuwane nam przez naukę, a zgodne z faktami
doświadczalnemi, są obrazami matematycznemi.
W iększość uczonych przyzna, iż są one w istocie tylko
obrazami, iluzjami, jeśli kto woli, przez iluzję zaś ze
chce wyrazić mniemanie, iż nauka nie dotarła jeszcze do
ostatecznej rzeczywistości; w ychodząc zaś z ogólnego filo
zoficznego punktu widzenia, wielu orzeknie, iż najwyższą
zdobyczą fizyki dwudziestego wieku nie jest bynajmniej
ani teorja względności z jej zespoleniem w jedność czasu
i przestrzeni, ani teorja kwantów z jej obecnem pozornem zaprzeczeniem prawa przyczynowości, ani też rozło
żenie atomu z wynikającem zeń odkryciem , że wszelkie
rzeczy nie są tem, czem się być wydają, lecz poprostu
ogólne zrozumienie, iż nie zetknęliśmy się jeszcze z osta
teczną rzeczywistością. Posługując się znanym porówna
niem Platona, m ożem y powiedzieć, iż wciąż jeszcze sie
dzim y uwięzieni w naszym lochu, odwróceni plecami do
światła, z oczym a wpatrzonemi w cienie, przesuwające się
po ścianie. Obecnie jedynem zadaniem nauki jest bada
nie

tych

cieni,

klasyfikowanie

w możliwie najprostszy sposób.

oraz
A oto

tłumaczenie
w

ich

olbrzymiem

morzu nowych, zadziwiających wiadomości znajdujem y,
iż najprostszym , najdokładniejszym, najnaturalniejszym
sposobem tłumaczenia ich jest matematyka, to jest w y
jaśnianie w kategorjach pojęć m atem atycznych; okazuje
się więc prawdą, aczkolwiek w sensie nieco odmiennym
od myśli Galileusza, iż „wielka księga Natury jest pisana
językiem m atem atycznym “ . W obec tej prawdy, poza maN ow y świat fizyki
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tem atykiem nie pozostaje nikomu najmniejsza nadzieja
zupełnego zrozumienia tych gałęzi nauki, które

usiłują

przeniknąć

a więc

podstawową

naturę

wszechświata,

teorji względności, teorji kwantów i mechaniki falowej.
Cienie, rzucane przez rzeczywistość na ścianę naszego
lochu, m ogłyby być a priori różnorodnej natury, m ogłyby
one b yć dla nas absolutnie bez znaczenia, podobnie jak
film kinematograficzny,

przedstawiający wzrost tkanek

pod mikroskopem, byłby bez znaczenia dla psa, zabłą
kanego przypadkiem w sali odczytow ej.
Ziemia nasza jest tak nieskończenie mała w porów
naniu z całością wszechświata, m y zaś, o ile wiemy do
tychczas, jedyne myślące istoty w ogromie przestworzy,
jesteśm y czemś tak pozornie przypadkowem , tak oddalonem od głównego jego nurtu, iż nieskończona dyspropor
cja pom iędzy naszemi ziemskiemi zdolnościami postrze
gania, a znaczeniem wszechświata jako całości wydaje
się a priori przypuszczeniem aż nadto prawdopodobnem —
w tym przypadku bylibyśm y pozbawieni wszelkiego opar
cia w szukaniu punktu wyjścia dla zbadania istotnego
znaczenia wszechświata.
Aczkolwiek pow yższy przypadek wydaje się najbardziej
prawdopodobnym , nie jest jednak niemożliwe, aby nie
które z cieni, rzucanych na ścianę lochu, nie miały przypo
minać nam pewnych przedmiotów i czynności, znanych
tak dobrze nam — mieszkańcom tego lochu; cień padają
cego ciała zachowuje się podobnie, jak samo spadające
ciało, m ógłby więc przypom inać nam ciała, upuszczone
przez nas sam ych; skłonność do tłumaczenia takich cieni
zapom ocą pojęć mechaniki stanowi wytłumaczenie me-
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chanistycznego kierunku fizyki ostatniego wieku: cienie
przypom inały naszym naukowym poprzednikom zacho
wania się galaret, bąków, korbowodów i trybów , wsku
tek czego, biorąc błędnie cienie za ciała rzeczywiste, uwie
rzyli oni w roztaczający się przed nimi wszechświat ga
laret i narzędzi mechanicznych.
W iem y obecnie, iż podobna interpretacja jest najzu
pełniej niedokładna, nie jest ona bowiem w stanie w y
tłum aczyć najprostszych zjawisk, jako to rozchodzenia
się promieni słońca, składu promieniowania, spadku jabłka
lub wirowania elektronów w atomie.
Cienie partji szachów, rozgrywanej poza nami w świetle
słońca, przypom inałyby nam

partje szachów, rozgrywa

nych przez nas w naszym lochu; od czasu do czasu m o
glibyśm y rozpoznać ruchy koni lub wież, poruszających
się jednocześnie z królami i królowemi, albo i inne posu
nięcia, tak podobne do zjawiających się w naszej grze,
iż trudnoby przypisać je prostemu
uważalibyśmy już nadal

przypadkowi.

Nie

zewnętrznej rzeczywistości za

maszynę; pewne szczegóły działania jej mogą być me
chaniczne, lecz w swej istocie będzie ona rzeczywistością
m yśli; we wspomnianych graczach rozpoznalibyśm y istoty,
rządzące się rozumem, podobnie do nas samych, a w rze
czywistości, na zawsze niedostępnej naszym bezpośrednim
obserwacjom , znaleźlibyśmy

odpowiednik

naszych wła

snych myśli. Gdy uczeni badają świat zjawisk, których cie
nie natura rzuca na ścianę naszego lochu, znajdują oni,
iż owe cienie nie są nam całkowicie niezrozumiale, ani też
nie przedstawiają nam nieznanych i niezwykłych przed
m iotów, w ydaje im się raczej, iż m ożem y z łatwością
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rozpoznać graczy, grających poza nami w świetle słońca,
doskonale według wszelkiego prawdopodobieństwa
znanych z przepisami gry s f o r m u ł o w a n e m i
nas w n a s z y m

obe

przez

lochu.

Porzucając naszą przenośnię, m ożem y powiedzieć, iż
natura w ydaje się zaznajomiona gruntownie z temi regu
łam i czystej matematyki, które m atem atycy nasi sfor
mułowali w swych pracowniach z własnej wewnętrznej
świadomości i bez jakiegokolwiek znaczniejszego oparcia
na doświadczeniach ze świata zewnętrznego.
Za „czystą m atem atykę“ uważamy te działy mate
matyki, które są wytworem czystej myśli — rozumu, ope
rującego jedynie w zakresie własnej sfery, w przeciwsta
wieniu do „m atem atyki stosowanej“ , zajmującej się świa
tem zewnętrznym, po uprzedniem obraniu za swą pod
stawę i surowy materjał pewnych przypuszczalnych wła
sności tego świata.
Descartes w poszukiwaniu wytworu myśli czystej, niezamąconej żadną obserwacją (racjonalizm), wybrał fakt
koniecznej równości trzech kątów trójkąta dwu kątom
prostym . W iem y dziś, iż w ybór ten był w yjątkow o nie
fortunny, z łatwością można było zrobić inny wybór,
o wiele odporniejszy na wszelkie zarzuty, np. prawa praw
dopodobieństwa,

zasady

operowania

liczbami

„urojo-

nem i“ , czyli liczbami, wyrażającemi pierwiastki kwadra
towe z wielkości ujemnych, albo geometrję wielowymia
rową. W szystkie te działy matematyki zostały pierwotnie
opracowane przez matematyków zapom ocą oderwanych
pojęć m yślowych, całkowicie nieskażonych przez zetknięcie
się ze światem zewnętrznym i nie czerpiących nic z do
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w

sobie świat

stworzony z czystego rozum u“ . Obecnie wyłania się prze
świadczenie, iż gra cieni, opisywana przez nas jako spa
dek jabłka na ziemię, przypływ i odpływ morza i ruch
elektronów w atomie, wywołana jest przez aktorów, obezna
nych gruntownie z temi czysto matematycznemi poję
ciami — z naszemi prawidłami gry w szachy, ułożonemi
na długo przed odkryciem, że cienie na ścianie również
grają w szachy.
Przy wszelkich usiłowaniach odkrycia istoty rzeczywi
stości poza temi cieniami spotykam y się z faktem, iż
wszelkie rozważania nad istotą natury wszechrzeczy mu
szą z konieczności pozostać jałowemi dopóty, dopóki nie
rozporządzam y zewnętrzną podstawą porównania. Możemy
z tego powodu powiedzieć, używając wyrażenia L ocke’a,
iż „istotna natura substancji“ jest dla nas raz na zawsze
niepoznawalna; m ożem y jedynie posunąć się naprzód, roz
ważając prawa, rządzące przemianami substancji i w y
twarzające tym sposobem zjawiska świata zewnętrznego,
następnie zaś porów nyw ać je z abstrakcyjnemi w ytw o
rami naszego własnego umysłu.
Oto np. głuchy inżynier, starający się zbadać dzia
łanie pianoli, usiłowałby początkow o wyobrazić ją sobie
jako maszynę, uderzyłoby go jednak ciągłe powtarzanie
się interwałów 1, 5, 8 i 13 w ruchu jej m łotków, nato
miast głuchy m uzyk, pom im o iż nic nie słyszy, rozpozna
natychmiast w następstwie tych liczb interwały szeregu
naturalnego, gdy tymczasem inne, rzadsze następstwa, przy
pomną mu inne akordy muzyczne; rozpozna on w ten
sposób, jakieś pokrewieństwo między swemi

własnemi
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myślami,

a myślami, których

pianoli i powie, że myśl

wynikiem była budowa

muzyka

była

początkiem jej

istnienia.
Powyższemu twierdzeniu nie uda się jednak uniknąć
zarzutów dwojakiego rodzaju: po pierwsze, m ożnaby po
wiedzieć poprostu, że naciągamy naturę do naszych zgóry
powziętych p ojęć; oto muzyk tak jest zatopiony w mu
zyce, iż gotów on upatrywać cechy instrumentu m uzycz
nego w jakimkolwiek mechanizmie, a nawyk m yślowy do
szukiwania się we wszystkich interwałach interwałów mu
zycznych jest w nim zakorzeniony do tego stopnia, że
gdyby spadł ze schodów, uderzając się o schody ozna
czone liczbą 1, 5, 8 i 13, to m ógłby i w tym wypadku do
patrzyć się pewnej muzyki. Podobnie malarz-kubista nie
widzi nic, prócz sześcianów w nieopisanem bogactwie na
tury, a zupełny brak rzeczywistości w
wskazuje nam, jak daleki jest on

jego obrazach

od istotnego zrozu

mienia przyrody. Jego kubistyczne okulary są poprostu
tylko okularami konia, uniemożliwiającemi mu ujrzenie
czegoś więcej ponad drobny ułamek otaczającego świata.
Możnaby więc równie dobrze powiedzieć, iż matematyk
widzi świat jedynie przez szkła matematyczne, stworzone
przez niego samego, chwila zastanowienia dowiedzie nam
jednak, że sprawa nie zupełnie tak się przedstawia.
Nasi dalecy przodkowie próbowali wytłum aczyć na
turę zapom ocą

pojęć antropom orficznych, stworzonych

przez nich samych i spotkali się z zupełnem niepowo
dzeniem. W ysiłki bliższych przodków naszych, celem w y
tłumaczenia natury w ramach inżynierji, okazały się rów
nie zawodne, a Natura nie dała się w tłoczyć do którejkol
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wiek z tych ludzkich form, natomiast próby wyrażenia
istoty natury zapom ocą pojęć czystej matematyki uwień
czone zostały, jak dotychczas przynajmniej, olśniewającym
wprost powodzeniem.
Nie ulega obecnie najmniejszej wątpliwości, iż natura
zbliża się w jakiś sposób bardziej do pojęć czystej mate
m atyki, aniżeli do pojęć biologji lub inżynierji, jeśli więc
nawret matematyczna interpretacja jest

tylko

trzecim

z kolei tworem umysłu ludzkiego, to jednakże daje nam
ona nierównie wierniejszy obraz natury, niżeli oba po
przednie.
50 lat temu, w dobie gorącej dyskusji nad zagadnie
niem porozumiewania się z Marsem, powzięto myśl po
wiadomienia przypuszczalnych mieszkańców tej planety
o istnieniu m yślących istot na naszej ziemi, nasuwała się
jednak trudność znalezienia języka, zrozumiałego dla stron
obu; wysunięto wówczas myśl, iż najbardziej odpowied
nim byłby język czystej matematyki i zaproponowano,
aby na Saharze zapalić szeregi ogni, tworzących wykres
słynnego

twierdzenia

Pytagorasa,

głoszącego, że suma

kwadratów dwuch krótszych boków trójkąta prostokąt
nego, równa się kwadratowi najdłuższego boku. Dla więk
szości mieszkańców Marsa znaki te byłyby oczywiście bez
żadnego znaczenia, natomiast m atematycy, o ile istnieją
na Marsie, musieliby, jak twierdzono, rozpoznać w tych
znakach

w ytw ór

m atematyków

ziemskich;

oczywiście

nie m ożnaby im wówczas zarzucić, że we wszystkiem
widzą tylko matematykę.
Tak samo, rnutałis mutandis, ma się sprawa z sygna
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łami z zewnętrznego świata rzeczywistości, rzucającemi
cienie na ściany piwnicy, w której jesteśmy uwięzieni.
Odrzuciliśmy już poprzednio możliwość rozplanowania
świata przez biologa lub inżyniera, a oto obecnie, sądząc
z najistotniejszych objawów jego dzieła, Wielki Budow
niczy wszechświata objawia nam się w postaci czystego
matematyka.
Twierdzenie nasze może jednak ulec ponownemu ata
kowi na podstawie braku jakiejkolwiek ostro zarysowa
nej linji demarkacyjnej między matematyką czystą i sto
sowaną. G dyby znaleziono, że natura działa zgodnie z po
jęciam i matematyki stosowanej, nie stanowiłoby to oczy
wiście żadnego dowodu dla naszych twierdzeń, pojęcia
te bowiem zostały dowolnie i umyślnie wym yślone przez
człowieka, w celu wyrażania działań natury; m ożnaby da
lej zarzucić, że nawet nasza czysta matematyka nie jest
w rzeczywistości wytworem

naszego

własnego umysłu

a- że jest ona jedynie pewnym wysiłkiem zrozumienia ob 
jaw ów natury, opartym na zapomnianych lub podświa
dom ych wspomnieniach — w takim wypadku, fakt zgod
ności natury z prawami czystej matematyki nie zawie
rałby w sobie nic zadziwiającego. Nie można oczywiście
zaprzeczyć, aby pewne z pojęć, któremi operuje czysty
m atematyk, nie były wzięte bezpośrednio z doświadcze
nia; takim oczyw istym przykładem jest pojęcie ilości: jest
ono jednakże tak podstawowem, iż trudno byłoby w y
obrazić sobie jakikolwiek układ natury, w ykluczający go
w zupełności; inne pojęcia zapożyczają również przynaj
mniej coś nie coś z doświadczenia, np. geometrja wielo
wymiarowa, wysnuta z doświadczenia trzech wym iarów
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przestrzeni, jeśli natomiast zawilsze pojęcia czystej mate
matyki zostały zaczerpnięte z działań natury, to muszą
one doprawdy tkwić niezmiernie głęboko w naszej pod
świadomości.
Ta sprzeczność możliwości nie może zostać całkowicie
usuniętą, jakkolwiek jednak rzecz się przedstawia, nie
podobna jest zaprzeczyć, aby natura zarówno jak nasz
świadom y umysł m atematyczny nie działały zgodnie we
dług i tych

samych praw.

Działanie jej nie

odzwier-

ciadla tego, co nam narzucają nasze nastroje i namięt
ności, jak również działania naszych mięśni i stawów:
ale jest ona odzwierciedleniem działania naszych myślą
cych m ózgów. Twierdzenie to jest słusznem, niezależnie
od faktu, czy to nasz umysł narzuca swe prawa naturze,
czy też ona narzuca je naszym umysłom i upoważnia nas
najzupełniej do wystawiania sobie autora planu wszech
świata w postaci matematyka.
Osobiście sądzę, iż pow yższy bieg myśli dałoby się po
sunąć o krok naprzód, aczkolwiek trudno jest wyrazić go
ściśle znów w związku z faktem, że nasz ziemski słownik
jest

ograniczony wyłącznie

do naszych ziemskich do

świadczeń. Otóż czysty matematyk ziemski nie zajmuje się
badaniem ciał m aterjalnych, lecz badaniem czystej myśli;
tw ory jego

nietylko,

że zostały

stworzone zapomocą

myśli, ale i składają się z myśli, podobnie jak dzieła, stwo
rzone przez inżyniera, składają się z maszyn. A pojęcia,
które

obecnie w ydają się nam podstawowemi dla zro

zumienia natury, jako to przestrzeń skończona i przestrzeń
próżna, ujmująca różnicę pom iędzy dwoma punktami w sa
m ych tylko własnościach przestrzeni, przestrzenie cztero,
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siedmio i wielowymiarowe, przestrzeń rozszerzająca się
wiecznie, następstwo zdarzeń, podlegające prawu praw
dopodobieństwa zamiast prawu przyczynowości, względ
nie następstwo, dające się opisać dokładnie i wyczerpu
jąco jedynie przez wyjście poza

czas i przestrzeń —

wszystkie te pojęcia w ydają mi się być tworami czystej
myśli, nie nadającemi się najzupełniej do zrealizowania
w jakikolwiek

m aterjalny sposób.

Dodałbym

do

tego

jeszcze inne, bardziej techniczne pojęcia, jako to „zasadę
wyłączania“ , nasuwającą myśl o istnieniu pewnego rodzaju
„działania na odległość“ w czasie i przestrzeni, tak jak
gdyby każda cząstka wszechświata wiedziała o działaniu
innych oddalonych cząstek i współdziałała razem z niemi.
Prawa, którym podlega natura, przypom inają mi nietyle prawa, rządzące ruchem maszyny, ile raczej reguły,
których przestrzega muzyk, kom ponujący fugę, lub poeta,
piszący sonet, ruchy atom ów i elektronów zaś nietyle ru
chy poszczególnych części maszyny, ile ruchy tancerzy
w kontredansie. A jeśli prawdziwa

„istota

substancji“

jest dla nas nazawsze niepoznawalna, to pozostaje bez
różnicy, czy kontredans ten jest tańczony na sali balo
wej w rzeczy wistem życiu, czy też na ekranie kinemato
grafu, czy wreszcie w opowieściach Boccaccia.
Jeśli więc tak się dzieje w istocie, to wówczas obra
zem wszechświata, aczkolwiek jeszcze bardzo niedokład
nym i niedoskonałym, b yłby byt, składający się z czystej
myśli — myśli, którą w braku odpowiedniejszego słowa
musimy określić jako myśl matematyka.
W dźwięczny i wspaniały sposób, właściwy ubiegłym

W przepastne głębiny

wiekom,

139

biskup Berkeley streścił swą filozofję w nastę

pujący sposób:
„W szystkie chóry niebios i całe urządzenie ziemi, słow em ,
w szystkie ciała, tworzące potężny gm ach wszechświata nie m ia ły b y
żadnej rzeczyw istości, g d y b y nie um ysł. Dopóki nie są one dostrze
żone przeze mnie, lub nie istnieją w m yśli m ojej, albo innego stw o
rzonego ducha, to nie istnieją one wogóle wcale, lub też jed yn ie
w um yśle jakiegoś Wiecznego D ucha“ .

W ydaje mi się, iż współczesna nauka prowadzi nas,
aczkolwiek całkiem odmienną drogą, do bardzo podobnego
wniosku. Ze względu na nasz odmienny sposób podejścia
do zagadnienia osiągnęliśmy najpierw ostatnią z trzech
powyżej cytow anych możliwości, pozostałe zaś w porów
naniu z nią w ydają się być bez znaczenia, nie ma bo
wiem znaczenia, czy „przedm ioty istnieją w myśli mojej
lub jakiegokolwiek innego stworzonego ducha“ , czy też
nie istnieją, objektyw ność ich bowiem wypływa z istnie
nia w umyśle jakiegoś Wielkiego Ducha.
W szystko to m ogłoby łatwo wywołać wrażenie, iż oto
mamy zamiar odłożyć
jego miejsce

realizm

zupełnie

na bok, a na

wynieść na tron wszechwładny

idealizm,

jednak m ojem zdaniem takie mniemanie byłoby zbyt powierzchownem. Jeśli prawdą jest, że „istota substancji“
jest niepoznawalna, wówczas linja demarkacyjna pomię
dzy realizmem, a idealizmem zaciera się niemal w zupeł
ności, staje się ona conajwyżej

zabytkiem

minionych

czasów, kiedy to rzeczywistość uważano za identyczną
z mechanizmem. Rzeczywistość objektywna istnieje, po
nieważ pewne rzeczy

działają

na

tw oją i m oją świa

dom ość w jednakowy sposób, ale przyjm ujem y coś, czego

J. H. Jeans

140

nie m am y

prawa przyjąć,

gdy

nadajem y

mu nazwę

„realny“ lub „idealny“ , właściwem mianem byłoby, jak
sądzę,

„m atem atyczny“ , z zastrzeżeniem, że obejm uje

ono całość czystej myśli, nie zaś wyłącznie studja zawo
dowego matematyka. Podobne określenie nie zmierza więc
ku zupełnemu wyjaśnieniu istoty rzeczy, ale raczej ku
stwierdzeniu ich zachowania się.
Obrane przez nas określenie nie spycha jednakże materji do kategorji snów i ułudy; materjalny wszechświat
pozostaje i nadal substancjalnym, jak był nim dotąd,
a twierdzenie to musi, jak sądzę, ostać się poprzez wszel
kie zmiany myśli naukowej czy filozoficznej, pojęcie sub
stancji bowiem jest pojęciem czysto myślowem, mierzącem bezpośredni efekt przedm iotów na nasz zmysł do
tyku. Mówimy, że kamień lub samochód jest substancją,
gdy tymczasem echo lub tęcza nią nie jest; taka jest poprostu definicja tego słowa, a twierdzenie, iż kamienie lub
sam ochody mogą wskutek skojarzenia ich raczej z m y
ślami i wzorami matematycznemi lub z wygięciem w pu
stej przestrzeni, niżeli z tłumami twardych cząstek, stać
się niesubstancjalnemi lub mniej

substancjalnemi, jest

samo w sobie sprzecznością i absurdem.
Opowiadają, iż d-r Johnson wyraził swą opinję o filozofji Berkeleya, trącając nogą o kamień i m ówiąc: „Nie,
Sir, oto obalam ją

w ten sposób“ . To małe doświad

czenie nie miało oczywiście najmniejszego znaczenia dla
filozoficznego zagadnienia, które w ten sposób jak oby
chciało rozwiązać, a było poprostu tylko sprawdzeniem
substancjalności materji, niezależnie zaś od postępu nauki
kamienie zawsze pozostaną ciałami substancjalnemi, po
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nieważ one i im podobne przedm ioty tworzą podstawę do
określenia pojęcia substancji.
Ktoś powiedział, iż może w istocie udałoby się John
sonowi obalić filozofję Berkeleya, gdyby kopnął przypad
kiem nie kamień, lecz kapelusz, do którego jakiś psotny
malec w łożył poprzednio cegłę. W edług wyrażenia Piotra
Chalmersa Mitchella „pierwiastek zdziwienia jest dosta
tecznym

dowodem istnienia zewnętrznej rzeczywistości,“

a „drugim dowodem jest stałość ze zmianami — stałość
w naszej

własnej

pamięci,

zmiany w warunkach

ze

w nętrznych“ . Obala to oczywiście solipsyzm, iż „wszystko
to jest wytworem mego umysłu i nie istnieje w żadnym
innym umyśle“ , ale wogóle trudno b yłoby uczynić w życiu
cośkolwiek, coby nie obalało również takiego pojęcia.
Dow ód, w ynikający ze zdziwienia albo z nowych wiado
mości, jest bezsilny w'obec koncepcji wszechogarniającego
umysłu, którego poszczególne nasze umysły, t. j. umysł
zadziwiającego lub umysł zadziwionego są pojedyńczem i
jednostkam i lub nawet wyrostkami, podobnie jak każda
indywidualna komórka mózgowa nie może zapoznać się
z ogółem myśli, przebiegających przez całość mózgu.
Jednakże fakt, iż nie rozporządzamy absolutną, ze
wnętrzną podstawą

dla mierzenia substancjalności, nie

wyklucza powiedzenia, iż dwie rzeczy mogą posiadać ten
sam lub różny stopień substancjalności. Jeśli we śnie
kopnę kamień, to obudzę się prawdopodobnie

z bólem

w nodze, stwierdzając przytem, że kamień ten był tylko
i wyłącznie wytworem mego umysłu, a został spowo
dowany

nerwowym

impulsem

w

mej

nodze.

Kamień

ów może stanowić wzór dla kategorji hallucynacji i snów,
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gdyż jest

on

bezwątpienia

mniej

substancjalnym

od

wspomnianego powyżej kamienia Johnsona. W ytw ory in
dywidualnego umysłu nie bez racji mogą b yć uważane za
mniej substancjalne, niżeli tw ory umysłu uniwersalnego;
podobnie musimy wprowadzić pewne rozróżnienie pomię
dzy przestrzenią we śnie, a przestrzenią w życiu codziennem, która, wspólna dla nas wszystkich, jest przestrze
nią tego umysłu. Tosamo również dotyczy i czasu na
jawie, płynącego dla nas wszystkich z jednakową szyb
kością, możem y wreszcie uważać prawa, rządzące zja
wiskami po naszem obudzeniu się ze snu, t. zw. prawa
natury, za prawa myśli uniwersalnego umysłu. A cała
jednolitość natury przemawia za zgodnością w sobie owego
umysłu.
K oncepcja wszechświata, jako

świata czystej myśli,

rzuca nowe światło na wiele sytuacyj, napotkanych przez
nas podczas naszego przeglądu fizyki współczesnej. W i
dzimy obecnie, w jaki sposób eter, mieszczący w sobie
ogół zjawisk wszechświata, mógł zostać sprowadzony do
pewnej abstrakcji matematycznej, tak oderwanej i tak
m atematycznej, jak równoleżniki i południki. W idzim y
również,

dlaczego

energja,

ten

podstawowy

wszechświata, musiała b yć traktowaną jako

element

abstrakcja

matematyczna, — stała całkowania w równaniu różnicz
ko wem.
W tej koncepcji leży również przeświadczenie, iż osta
teczna prawda każdego zjawiska tkwi w jego opisie ma
tem atycznym ; a dopóki nie zachodzi w nim jakaś niedo
kładność, dopóty wiedza nasza o danem zjawisku jest zu
pełna. W ychodząc poza wzory matematyczne, czynim y to>
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na nasze własne ryzyko; m ożem y wprawdzie znaleźć m o
del lub obraz, pom ocny nam dla zrozumienia pewnego
zjawiska, ale spodziewać się go nie m am y żadnego prawa,
niemożność zaś znalezienia takiego modelu lub obrazu nie
świadczy bynajmniej o fałszywości naszego rozumowania
lub naszej wiedzy.
Tworzenie obrazów lub modeli dla wytłumaczenia w zo
rów m atem atycznych i zjawisk, opisywanych przez nie,
nie jest bynajmniej krokiem

naprzód,

lecz wstecz od

rzeczywistości; jest ono czemś w rodzaju rzeźbienia po
staci ducha, a oczekiwanie zgodności pom iędzy różnemi
modelami jest równie nierozsądne, jak wymaganie, aby
np. wszystkie posągi Hermesa, przedstawiające tego boga
w jego najróżnorodniejszych

czynnościach, jako

zwia

stuna, posła, muzyka, złodzieja i t. d. były do siebie po
dobne. Niektórzy powiedzą, że Hermes jest wiatrem: wów
czas wszystkie jego przym ioty, zawarte są w m atematycz
nym opisie, stanowiącym ni mniej, ni więcej, tylko rów
nanie ruchu ściśliwej cieczy; matematyk będzie wiedział,
w jaki sposób z tego równania trzeba wybrać różne po
stacie, obrazujące przenoszenie

i zwiastowanie

zleceń,

wytwarzanie tonów m uzycznych, zdmuchiwanie kawałków
papieru i t. d .; nie będzie on potrzebował posągów Her
mesa dla przypomnienia sobie tych własności, aczkolwiek,
gdyby miał się

opierać

na

statuach,

potrzebaby mu

było całego ich szeregu i to różnych jednej od drugiej.
W ten sam sposób fizyk m atematyczny pracuje gorliwie
nad rzeźbieniem obrazów pojęć mechaniki falowej.
Krótko mówiąc, wzór matematyczny nie może nam
nigdy powiedzieć, czem jest dana rzecz, a tylko, jak się
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ta rzecz zachowuje;

może on określić jakiś przedmiot

jedynie zapom ocą jego własności, a mało jest prawdopo
dobne, aby ostatnie
snościami

miały in toto zgadzać

jakiegokolwiek

makroskopowego

się z wła
przedmiotu

z naszego codziennego życia.
Taki punkt widzenia uwalnia nas od wielu trudności
i pozornych sprzeczności fizyki dzisiejszej; nie potrzebu
jem y już rozważać, czy światło składa się z cząstek, czy
z fal i z chwilą znalezienia wzoru m atematycznego, opi
sującego dokładnie jego zachowanie się, wiemy wszystko,
cokolwiek wogóle o niem wiedzieć można, wówczas zaś
wrolno nam uważać je, bądź za cząstki, bądź za fale, zależ
nie od naszego upodobania i wymagań

chwili. W w y

padku uważania światła za fale, możem y, jeśli nam się
tak spodoba, w yobrazić sobie, że przenosi je eter; eter ten
będzie z chwili na chwilę ulegał zmianie, widzieliśmy
bowiem , jak zmieniał się on w momencie zmiany szyb
kości naszego ruchu; podobnież nie potrzebujem y już
dalej rozważać, czy system fal grupy elektronów istnieje
w trójwym iarowej, czy też wielowymiarowej przestrzeni,
czy też wreszcie nic istnieje on wcale. Istnieje on w pew
nym wzorze m atematycznym i tylko wzór ten i nic więcej
wyraża nam istotną rzeczywistość, m ożem y zaś uważać
go za reprezentujący fale w trzech, sześciu lub więcej
wymiarach, jak nam się żywnie podoba; możem y równie
dobrze uważać, iż nie jest on wcale wyrazem fal, naśla
dując w ten sposób
wyjście

Heisenberga i Diraca. Najprostsze

stanowi wyobrażenie

sobie

fal

w

przestrzeni

o trzech wymiarach dla każdego elektronu, podobnie jak
najprostsze

jest

pojmowanie

makroskopowego wszech
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świata w postaci szeregu przedmiotów w trzech wymia
rach, a zjawisk, jako szeregu zdarzeń w czterech wym ia
rach; żadna jednak z tych interpretacyj nie posiada cechy
wyłącznej lub absolutnej pewności.
W edług powyższego poglądu nie należy doszukiwać
się żadnej tajem nicy w obrazie, toczącego się kontaktu,
pom iędzy naszą świadomością i tą pustą bańką mydlaną,
którą zwiemy

czasem-przestrzenią, gdyż sprowadza się

on poprostu do zetknięcia się umysłu z jego własnym
wytworem , podobnie jak przy czytaniu książki lub słu
chaniu

muzyki.

Nie

potrzeba

chyba

dodawać,

że

według tego stanu rzeczy pozorna przestronność i pustka
wszechświata, zarówno jak

nasze nic nie znaczące na

nim stanowisko, nie powinny w yw oływ ać ani zdumienia,
ani troski. Nie przerażamy się rozmiarem struktur, które
są wytworem naszych własnych myśli, lub które inni
tworzą, lub je nam opisują. W opowiadaniu du Maurier’a
Peter Ibbetson i księżna Towers nie przestają budować
w swych marzeniach olbrzym ich pałaców i ogrodów, które,
rosnąc i przybierając coraz to potężniejsze kształty nie
wzbudzają w swych twórcach najmniejszego przerażenia^
Ogrom wszechświata powinien wzbudzać i w nas raczej'
zadowolenie, niżeli grozę, albowiem nielada miasta je
steśmy mieszkańcami. Z drugiej strony nie potrzebujemy
zastanawiać się nad skończonością przestrzeni, nie odczu
w am y wszak najmniejszej ciekawości w stosunku do tego,
co leży poza obrębem czterech ścian, zam ykających pod-r
czas snu pole naszego widzenia.

•

.

1

To samo dotyczy i czasu, któremu, podobnie jak prze
strzeni, musimy przypisać skończone rozmiary. Kreśląc;
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bieg czasu zpowrotem w przeszłość, napotykam y liczne
wskazówki, naprowadzające

nas na przypuszczenie,

że

w końcu tej długiej wędrówki musimy dojść do źródła,
t. j. do chwili, w której obecny wszechświat jeszcze nie
istniał. Natura boczy się na perpetuum mobile i a priori
w ydaje się nieprawdopodobnem , aby wszechświat miał
w wielkiej skali dostarczyć nam przykładu mechanizmu
przed którym sam się wzdryga; drobiazgowe rozpatry
wanie natury potwierdza to mniemanie, nauka term ody
namiki tłum aczy nam bowiem, w jaki sposób wszystko
w naturze dąży do stanu końcowego przez proces, zwany
„wzrostem entropji“ . Entropja musi stale wzrastać, nie
może ona zatrzym ać się, dopóki nie urośnie do tego stop
nia, że dalszy wzrost staje się niemożliwym ; po osiągnię
ciu tego stanu, dalszy postęp stanie się niepodobieństwem
i wszechświat musi zamrzeć. Jeśli więc cała

ta gałąź

nauki nie polega na błędzie, to natura pozwala sobie do
słownie na dwie tylko alternatywy: postęp lub śmierć,
a jedyn y dopuszczalny spoczynek jest spoczynkiem w gro
bie. Obecnie entropja wszechświata nie osiągnęła jeszcze
swego końcowego maximum — nie byłoby możliwem oczy
wiście m yśleć wówczas o tem ; wzrasta ona jeszcze stale,
musiała więc m ieć swój początek, a fakt, który zwiemy
stworzeniem

musiał

istnieć

i

to

bynajmniej

nie

w nieskończenie dalekiej przeszłości.
Jeśli wszechświat jest światem myśli, to i stworzenie
jego musiało być również aktem m yślowym . W rzeczy sa
m ej, skończoność czasu i przestrzeni zniewala nas do w y
stawiania sobie aktu stworzenia w postaci aktu myśli,
oznaczenie zaś stałych, w rodzaju promienia wszechświata,
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lub liczby elektronów w nim zawartych zawierają w sobie
pojęcie myśli, której bogactw o mierzymy ogromem tych
wielkości, a czas i przestrzeń tworzące oprawę myśli, mu
siały tedy powstać jako część tego aktu. Pierwotne kosmologje malowały Stwórcę, działającego w czasie i prze
strzeni, kującego słońce, księżyc i gwiazdy z istniejącego
już surowego materjału; współczesne teorje naukowe znie
walają nas do wyobrażania sobie Stwórcy, działającego
poza obrębem czasu i przestrzeni, stanowiących część jego
dzieła, na podobieństwo artysty, znajdującego się poza
swem płótnem. „N on in tempore sed cum tempore finxit
Deus mundum “ . Nauka ta sięga wstecz aż do Platona:
„Czas i niebiosa zostały powołane do istnienia w tej sam ej chwili,
ażeby, w razie g d y b y m iały zginąć, m ogły zginąć razem ; ta k a b yła
w ola i m yśl B oga przy stworzeniu czasu“ .

A jednakże tak niewiele rozumiemy istotę czasu, iż,
b y ć może, winniśmy przyrównać cały jego bezmiar do
aktu stworzenia, do materializacji myśli.
Możnaby tu zarzucić,

iż cale nasze dowodzenie jest

oparte na przekonaniu, że obecna matematyczna inter
pretacja

wszechświata jest do pewnego stopnia jedyną

i okaże się ostateczną. Streszczając użytą przez nas prze
nośnię, m ożnaby powiedzieć, iż sposób opisywania rze
czywistości w postaci gry w szachy jest jedynie w ygodnem wyobrażeniem, wiele zaś innych wyobrażeń m ogłoby
równie dobrze oddać nam ruchy cieni na ścianie. W odpo
wiedzi na ten zarzut powiem y, iż wszelkie inne w yobraże
nia, przynajmniej przy dzisiejszym stanie wiedzy, nie są
zdolne przedstawić wspomnianych ruchów równie dokład
nie, prosto i właściwie.

10*
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Człowiek, nie umiejący grać w szachy, m ówi: „kawałek
białego drzewa, wyrzeźbiony na podobieństwo końskiej
głowy, ustawionej na podstawce, został wzięty z dolnego
kwadratu, odległego o jeden od prawego rogu szachow
nicy i przeniesiony tam a ta m ...“ i t. d., grający w sza
chy zaś powie: „białe: S g l— f3“ , a orzeczenie jego nietylko tłum aczy ruch krócej i dokładniej, ale sprowadza
go również do szerszego schematu.
W nauce, dopóki wiedza nasza jest niezupełna* naj
prostsze tłumaczenie przekonywa

nas współmiernie do

swej prostoty; posiada ono nietylko zalety prostoty, ale
ponadto

największe prawdopodobieństwo rzeczywistego

tłumaczenia rzeczy. Jeśli tedy nie można z całą pewnością
przyjąć, że tłumaczenie matematyczne istotnie okaże się
najprostszem i ostatecznem, to jednak m ożem y bezwątpienia powiedzieć, iż jest ono najprostszem i najdokładniejszem ze wszystkich podanych dotychczas i posiada
największe

szanse

tłumaczenia

najbardziej

zbliżonego

do prawdy. Niektórzy czytelnicy nie zgodzą się z tem
zapatrywaniem, opierając się na przekonaniu, że dzisiejsza
m atematyczna interpretacja natury może się łacno okazać
stadjum przejściowem do nowej interpretacji mechanistycznej. Współczesne um ysły mają, jak sądzę, specjalną
skłonność

do

ostatniej;

częściowo

winne

jest

tem u

nasze pierwsze wyszkolenie naukowe, częściowo codzienna
obserwacja przedm iotów o charakterze mechanizmów, w re
zultacie czego tłumaczenie wszystkiego zapom ocą mecha
niki wydaje się nam naturalnem i łatwo

zrozumiałem.

Przy objektywnej ocenie sytuacji oczywiste fakty zdają
się jednak wykazywać, że mechanika wystrzeliła już swoje
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największe pociski i zawiodła sromotnie zarówno na polu
nauki, jak i na polu filozofji. Jeśli więc cokolwiek jest
przeznaczone do zastąpienia matematyki, to mechanika
zdaje się mieć specjalnie słabe po temu widoki.
Zbyt często zapomina się o tem, że m ożemy te wszyst
kie zagadnienia rozważać jedynie pod kątem praw dopodo
bieństwa. Uczony przywykł już do zarzutów, że zmienia
on co chwila swoje poglądy, zarówno jak do lekkich na
pomknień, że zdania jego nie należy brać zbytnio na serjo. Nie słuszne jest jednak czynienie mu zarzutu z tego,
iż, badając rwące nurty wielkiej rzeki, wpada on od czasu
dó czasu w jakąś odnogę, zamiast płynąć nieprzerwanie
głównym prądem, żaden bowiem badacz nie może być
pewnym, że odnoga jest tylko odnogą, dopóki nie prze
płynie jej

do końca. Nierównie ważniejszą sprawą, w y

m ykającą się kontroli każdego badacza, są ciągłe zakręty
rzeki, płynącej to ku zachodowi, to ku. wschodowi. W pew
nej oto chwili badacz nasz m yśli: „płynę z prądem ku
zachodowi a więc Ocean rzeczywistości leży najprawdo
podobniej w kierunku zachodnim “ , a już po chwili, gdy
rzeka skręciła

ku wschodowi twierdzi: „w ydaje mi się

obecnie, że rzeczywistość leży raczej na wschodzie“ . Ża
den z uczonych, którzy przeżyli ostatnich lat 30, nie jest
nastrojony zbyt dogmatycznie zarówno co do przyszłego
biegu prądu wiedzy, jak i co do kierunku, w którym leży
rzeczywistość; wie on dobrze ze swego własnego doświad
czenia, że rzeka nietylko rozszerza się stale, ale i zakręca
ustawicznie i po wielu rozczarowaniach przestał on mnie
m ać za każdym zakrętem, iż oto znajduje się w obecności:
„szum u i woni nieskończonego m orza“ .
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Mając na uwadze powyższe zastrzeżenie, wydaje się,
iż w ostatnich kilku latach strumień wiedzy wykonał ostry
zakręt; 30 lat temu myśleliśmy lub przyjm owaliśm y, że
płyniem y oto

ku

rzeczywistości

czysto mechanicznego

typu; wydawała się nam ona przypadkową mieszaniną
atom ów, przeznaczonych do wykonywania przez chwilę
bezm yślnych tańców pod wpływem ślepych i bezcelowych
sił i do ostatecznego zastygnięcia w formie zamarłego
świata. A przez jakąś grę tychże samych ślepych sił wpa
dło też wypadkiem życie do tego czysto mechanicznego
świata. Jakiś m ały zakątek,
tego

świata atom ów

zyskały

a może i kilka zakątków
przypadkiem na krótką

chwilę świadomość siebie, ale ostatecznem przeznacze
niem ich było

ulec zamarznięciu pod wpływem tychże

sam ych ślepych sił mechanicznych i pozostawić za sobą
znów świat, pozbaw iony śladu życia.
W chwili obecnej zaczyna się zarysowywać powszechna
zgodność poglądów, dochodząca w dziedzinie fizyki wprost
do jednom yślności, a wyrażająca
strumień

wiedzy

się w mniemaniu, iż

płynie ku rzeczywistości niemechani-

stycznej, wszechświat zaś zaczyna się nam objawiać ra
czej w postaci wielkiej myśli, niż wielkiej maszyny.
Umysł nie wydaje się już przypadkowym

intruzem

w dziedzinie materji, przeciwnie zaczynamy podejrzewać,
iż należałoby go przywitać jako stwórcę i kierownika jej
królestwa — oczywiście nie nasz indywidualny

umysł,

lecz ten, w którym atom y, będące składnikami naszych
um ysłów, tkwią jako jego myśli.
Nowe kierunki nauki skłaniają nas do rewizji naszego
pierwszego, przedwczesnego wrażenia, że wpadliśm y do
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wszechświata, będącego dla życia obojętnym , albo wprost
otwarcie dlań wrogim. Dawny dualizm materji i ducha,
ponoszący główną odpowiedzialność za owo rzekomo wro
gie stanowisko, zdaje się ustępować, nie dlatego jednakże,
aby materja miała przybrać charakter cienia lub czegoś
niematerjalnego, albo żeby duch zeszedł do roli funkcji
działającej materji, lecz dlatego, że sama materja okazała
się poprostu wytworem i manifestacją ducha. Odkrywamy
obecnie,

iż

wszechświat daje

dow ody istnienia potęgi,

wyznaczającej i kontrolującej, a mającej coś wspólnego
z

naszym indywidualnym umysłem,

wprawdzie, o ile

w iem y dotychczas nie w dziedzinie wzruszeń, moralności
albo uczuć estetycznych, ale w sposobie myślenia, który
to sposób — w braku lepszego słowa — określamy, jako
m atem atyczny; a gdy tymczasem liczne objaw y wydają się
b y ć wrogimi dla materjalnego podścieliska życia, wiele
znów innych zdaje się działać na jego korzyść. Nie je
steśmy więc,

jak to myśleliśmy

poprzednio,

obcym i,

lub intruzami we wszechświecie. Owe bezwładne atomy,
leżące w praszlamie, pierwsze atom y, dające niewyraźne
oznaki życia, zbliżały się więc raczej do zasadniczej na
tury wszechświata, nie zaś odbiegały od niej. Do takiego
oto przekonania skłaniamy się obecnie, a jednak, kto wie,
ile zakrętów jeszcze zrobi strumień w iedzy? I mając to
na uwadze m ożemy zakończyć twierdzeniem, które po
winno było właściwie uzupełniać każdy paragraf niniej
szej książki, a mianowicie, że wszystko, co powiedzie
liśmy pow yżej, każdy wniosek, wysunięty w formie próby,
jest, szczerze m ówiąc, najzupełniej niepewnym i spekulatyw nym . Spróbowaliśm y tylko rozważyć, czy też dzisiejsza
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nauka ma coś do powiedzenia o zawiłych zagadnieniach,
które może nazawsze pozostaną niedostępne dla ludzkiego
umysłu. Nie m ożemy jednak dufać, aby danem nam zo
stało ujrzeć cośkolwiek więcej

ponad

słabe światełko,

a może nawet i ono było tylko złudzeniem, bo nie ulega
wszak wątpliwości,

że ponad siły wzrok nasz w ytężyć

musieliśmy, aby wogóle coś ujrzeć. Toteż nie m ożem y
powiedzieć, aby nauka dzisiejsza miała zwiastować nam
jakąś wielką nowinę; może wręcz przeciwnie należałoby
stwierdzić, iż nauce nie wolno jest niczego zwiastować
i przepowiadać; wszak strumień wiedzy zbyt już często
zawracał w swym biegu.
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