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WSTĉP

Od początków fizyki jako nauki do przełomu XIX i XX wieku w jej ontologicznych ramach dokonał siĊ istotny postĊp. W okresie póĨniejszym nastąpił regres, w którym kluczową rolĊ odegrała proklamowana przez A. Einsteina eliminacja eteru, absolutnego czasu i absolutnej geometrii przestrzeni.
WielkoĞci fizyczne, wczeĞniej postrzegane jako własnoĞci, uzyskały status
samoistnego bytu. W rezultacie powstały warunki do traktowania pola jako
niematerialnego poĞrednika w oddziaływaniach, a cząstek materii jako „paczek energii”. Ruch czĊĞciowo odzyskał absolutny status, bĊdąc okreĞlony
wzglĊdem geometrii czasoprzestrzeni, a nie materialnych układów odniesienia. Absolutny sens utraciła za to skala wymiarów przestrzennych i czasowych. W koĔcu zaĞ rolĊ fundamentu bytowego przejĊły od rzeczy „zdarzenia”, które skądinąd mają nie zdarzaü siĊ, lecz aczasowo trwaü w czterowymiarowym „Ğwiecie-bloku”. Potem było juĪ tylko coraz gorzej… Zaprzepaszczono szereg wczeĞniej uzyskanych wyników, a ich miejsce zajĊły
rozwiązania zarazem przeciwintuicyjne i bezpodstawne. W wyniku tego
procesu ontologia fizyki jest dziĞ w opłakanym stanie, co zapewne pozostaje
nie bez wpływu na tempo postĊpu w tej dziedzinie wiedzy. Zobaczmy, jak
do tego doszło.
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ELIMINACJA ETERU

WaĪnym elementem XIX-wiecznej wiedzy fizykalnej była koncepcja
eteru elektromagnetycznego. W jej ramach pole elektromagnetyczne, które
w wyniku dokonanej przez J. C. Maxwella unifikacji zastąpiło traktowane
wczeĞniej jako odrĊbne pola elektryczne i magnetyczne, ujmowane było jako
stan wypełniającego „pustą” przestrzeĔ, niepostrzegalnego zmysłowo oĞrodka.
WłasnoĞcią eteru miała byü prĊdkoĞü rozprzestrzeniania siĊ zaburzeĔ tego
pola, jako szczególne przypadki których rozpoznano promienie Ğwietlne.
Jak wiadomo, Ĩródłem powaĪnego problemu teoretycznego było fiasko
prób wykrycia ruchu laboratorium ziemskiego wzglĊdem eteru na podstawie
przewidywanych skutków tzw. wiatru eteru. A. Einstein w ramach swojej
szczególnej teorii wzglĊdnoĞci (STW) zaproponował radykalne rozwiązanie
tego problemu, którego jednym z elementów było odrzucenie koncepcji eteru, jako rzekomo zbĊdnej. Przyczyną niewykrycia „wiatru eteru” miał byü po
prostu jego brak, wynikający z braku samego eteru.
Czy takie rozwiązanie było konieczne? Bynajmniej. Równolegle bowiem
do niego pojawiło siĊ rozwiązanie alternatywne, przedstawione przez H. A.
Lorentza i dopracowane formalnie przez A. Poincarégo. NiewykrywalnoĞü
„wiatru eteru” moĪna było w jego ramach zrozumieü jako skutek systematycznej deformacji wyników pomiarów za pomocą makroskopowych przyrządów materialnych przez wpływ „wiatru eteru” właĞnie na te przyrządy,
w Ğwietle „elektronowej” teorii budowy materii stanowiące złoĪone układy
dynamiczne naładowanych cząstek, utrzymywane w równowadze przez oddziaływania elektromagnetyczne rozprzestrzeniające siĊ w eterze1.
Co wiĊcej, w momencie powstania STW nie tylko nie było Īadnych
podstaw do uznania eteru za byt zbĊdny, ale nawet sama ta teoria wydawała
siĊ go potrzebowaü. Drugi spoĞród sławnych postulatów Einsteina zakłada
niezaleĪnoĞü prĊdkoĞci rozprzestrzeniania siĊ Ğwiatła w próĪni od ruchu
Ĩródła, co moĪna było zrozumieü jako konsekwencjĊ natury Ğwiatła jako
zaburzenia rozchodzącego siĊ w pewnym oĞrodku, natomiast całkiem niezrozumiałe było na gruncie koncepcji korpuskularnej, traktującej je jako
strumieĔ cząstek. Ceną odrzucenia eteru była wiĊc, przynajmniej na tym
etapie, niezrozumiałoĞü drugiego postulatu.

Por. J. S. B e l l, How to teach special relativity, [w:] t e n Ī e, Speakable and Unspeakable in
Quantum Mechanics, Cambridge 1987.
1
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Na tym jednak nie koniec. Konsekwencjami STW są efekty dylatacji
czasu, skrócenia długoĞci i relatywistycznego przyrostu masy. Nie ulega
wątpliwoĞci, Īe efekty te, zwłaszcza pierwszy z nich, nie są pozorne, lecz
jak najbardziej realne; jako takie wiĊc wymagają wyjaĞnienia przez odwołanie siĊ do realnych przyczyn. Wypracowana przez Lorentza dynamiczna
interpretacja teorii wzglĊdnoĞci pozwala wyjaĞniü ich wystĊpowanie w układzie odniesienia związanym z eterem jako skutek ruchu wzglĊdem eteru,
przy czym dziĊki zasadzie wzglĊdnoĞci moĪna w analogiczny sposób wyjaĞniü je w dowolnym innym układzie inercjalnym2. Eliminując eter, Einstein
usunął podstawĊ dla takiego wyjaĞnienia, na razie nie oferując nic w zamian.
Co gorsza, brak eteru czy jakiegokolwiek jego substytutu czynił wystĊpowanie realnych skutków ruchu czymĞ niezrozumiałym. Nic dziwnego, Īe
przedstawiona wkrótce potem jako alternatywa dla STW teoria emisyjna
W. Ritza potraktowana została powaĪniej, niĪ na to zasługiwała 3.
W koĔcu eliminacja zarówno eteru, jak i przestrzeni absolutnej pozostawia nierozwiązany problem układów inercjalnych. Zgodnie z zasadą bezwładnoĞci kaĪde ciało swobodne spoczywa lub porusza siĊ ruchem jednostajnym prostoliniowym. OczywiĞcie jednak ciała swobodne nie mogą siĊ
tak zachowywaü w dowolnym układzie odniesienia, co oznacza istnienie
wyróĪnionej klasy tzw. inercjalnych układów odniesienia, w których ciała
takie mogą spoczywaü. Pojawia siĊ pytanie o zasadĊ wyróĪnienia tej klasy,
tj. o to, dlaczego te, a nie inne układy są inercjalne. Zasadą taką mógłby byü
stan ich ruchu absolutnego bądĨ ruchu wzglĊdem eteru. Tymczasem Einstein
pozbył siĊ obu tych zasad. DziĞ wiemy, Īe istnieje teĪ inne rozwiązanie tego
problemu, odwołujące siĊ do geometrii czasoprzestrzeni; Einstein jednak
w 1905 r. jeszcze nim nie dysponował4.
Faktycznie do wyjaĞnienia niewykrycia „wiatru eteru” w zupełnoĞci wystarczy pierwszy postulat, tj. zasada wzglĊdnoĞci Einsteina. Pozwala on
przewidzieü, Īe jeĞli układ odniesienia spoczywający wzglĊdem eteru jest
układem inercjalnym, to wyniki dowolnego lokalnego eksperymentu fizycznego w dowolnym układzie inercjalnym muszą byü takie same jak w układzie
eteru, tj. takie, jak gdyby laboratorium spoczywało wzglĊdem eteru. To prawda, Īe Einsteinowi obowiązywanie zasady wzglĊdnoĞci wydawało siĊ niemoĪ2

TamĪe.
Por. W. K o p c z y Ĕ s k i, A. T r a u t m a n, CzasoprzestrzeĔ i grawitacja, Warszawa 1981,
s. 64.
4
Por. W. R i n d l e r, Essentials Relativity, wyd. 2, New York 1977, s. 4 i 10.
3
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liwe do pogodzenia z istnieniem eteru. PrzeĞwiadczenie to jednak nie jest niczym wiĊcej niĪ prywatnym uprzedzeniem tego skądinąd genialnego umysłu.
Rzecz jasna, moĪe nasunąü siĊ pytanie, dlaczego to uprzedzenie nikomu
nieznanego urzĊdnika biura patentowego udzieliło siĊ społecznoĞci naukowej5. Wydaje siĊ, Īe miało to związek z faktem, iĪ akceptacja teorii wzglĊdnoĞci wymaga przełamania fałszywej intuicji, sugerującej sprzecznoĞü miĊdzy postulatami Einsteina, co zresztą zauwaĪył on sam6. JeĞli wiĊc ktoĞ juĪ
siĊ na to zdobył, zazwyczaj siłą rzeczy podąĪał za tokiem myĞlenia autora
teorii, któremu w przezwyciĊĪeniu tej intuicji pomogło odrzucenie eteru.
Rezygnacja z tego wspomagającego załoĪenia wymagałaby podjĊcia wysiłku
zrozumienia treĞci teorii na nowo, który mógł wydawaü siĊ zbĊdny, skoro
pewnym jej rozumieniem juĪ dysponowano. Potem zaĞ pojawiły siĊ dodatkowe argumenty, pozornie uzasadniające eliminacjĊ eteru, o których bĊdzie
jeszcze mowa.
Odrzucenie eteru wykluczało traktowanie pola elektromagnetycznego jako
stanu materialnego oĞrodka i zmuszało do uznania go za samoistny byt. Z drugiej strony, moĪe ono powstawaü w próĪni w wyniku samej obecnoĞci lub
ruchu naładowanych cząstek materii. Jako takie musiało wiĊc nabraü posmaku
czegoĞ w rodzaju PlotyĔskiej „emanacji”. FalĊ elektromagnetyczną trzeba zaĞ
było uznaü za rozprzestrzeniającą siĊ bez oĞrodka, co przeczy samemu pojĊciu
fali. Faktycznie oznaczało to, Īe Ğwiatło nie jest falą, lecz czymĞ innym.
Einstein w pełni zdawał sobie z tego sprawĊ, ale miał waĪkie powody, by
nie martwiü siĊ tym zbytnio. Badania nad efektem fotoelektrycznym zasugerowały mu bowiem, Īe Ğwiatło jest raczej strumieniem pewnych cząstek,
przenoszących energiĊ promieniowania Ğwietlnego. Pod wpływem energetyzmu, metafizycznej doktryny W. Ostwalda7, doszedł do wniosku, Īe cząstki te – fotony – są wrĊcz po prostu „paczkami” energii promienistej.
Oznaczało to jednak drastyczną zmianĊ pojĊcia wielkoĞci fizycznej takiej
jak energia. Dotychczas energiĊ uwaĪano za własnoĞü ciał lub pól fizycznych,
okreĞlającą ich zdolnoĞü do wykonania pracy. Teraz miała ona byü rodzajem
tworzywa, z którego zbudowany jest kwant Ğwiatła, tj. jego materii. Stąd juĪ
niedaleko do podobnego potraktowania wszelkich wielkoĞci charakteryzujących cząstki materii i uznanie tych ostatnich za wiązki wielkoĞci fizycznych.
5

DziĊkujĊ anonimowemu Recenzentowi za zwrócenie mi uwagi na ten problem.
Por. A. E i n s t e i n, O elektrodynamice ciał w ruchu, [w:] t e n Ī e, 5 prac, które zmieniły
oblicze fizyki, Warszawa 2005, s. 122.
7
Zob. np. L. K o s t r o, Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru, GdaĔsk 1999.
6
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ZauwaĪmy, Īe wyobraĪenia tego rodzaju nie miałyby szans na powaĪne
potraktowanie, gdyby nie ów pierwszy krok wykonany przez Einsteina. Krok
ten zaĞ wcale nie wynikał z faktu, Īe energia promienista emitowana i absorbowana jest w skoĔczonych porcjach. Foton nie musiał w tym celu byü
„paczką” energii, lecz równie dobrze mógłby byü przenoszącym energiĊ,
zlokalizowanym przestrzennie zaburzeniem pola elektromagnetycznego jako
stanu eteru. Co wiĊcej, takie ujĊcie zdawałoby sprawĊ nie tylko z korpuskularnego aspektu kwantów Ğwietlnych, ale równieĪ z ich aspektu falowego,
któremu odpowiada treĞü drugiego postulatu.

WZGLĉDNOĝû RÓWNOCZESNOĝCI

Eliminacja eteru była jednak brzemienna równieĪ w inne, nie mniej radykalne konsekwencje. Chyba najpowaĪniejszą z nich była wzglĊdnoĞü równoczesnoĞci. Aby w pełni zrozumieü jej sens, naleĪy najpierw uzmysłowiü sobie treĞü wyobraĪeĔ, z którymi zerwanie stanowiła.
PojĊcie równoczesnoĞci odgrywa kluczową rolĊ w okreĞleniu czasu. Za
specyficzny rys tego ostatniego uwaĪano zaĞ jego „upływ”. To niezbyt fortunne okreĞlenie wiązano z kolei z pewnym przekonaniem na temat sposobu
istnienia zdarzeĔ. Miały one mianowicie zdarzaü siĊ czy raczej stawaü siĊ.
Oznaczało to, Īe nie miały one istnieü naraz, lecz sukcesywnie „wchodziü
w istnienie”, by nastĊpnie ustąpiü miejsca innym. W konsekwencji, na zbiorze wszystkich zdarzeĔ okreĞlona byü miała równowaĪnoĞciowa relacja
współstawania siĊ, którą moĪna było utoĪsamiü z równoczesnoĞcią. Klasy
abstrakcji wzglĊdem tej relacji miały zaĞ stanowiü zbiory zdarzeĔ zachodzących w róĪnych momentach czasu.
Rozumiana jak wyĪej równoczesnoĞü nie nastrĊcza wiĊkszych problemów
pojĊciowych. Aby jednak moĪliwy był efektywny opis zjawisk fizycznych,
konieczne jest nadanie pojĊciu równoczesnoĞci sensu operacyjnego, wiąĪącego
je z wynikami moĪliwych obserwacji. Poincaré, który jako pierwszy zwrócił
uwagĊ na ten problem8, zauwaĪył, Īe jeden ze sposobów okreĞlenia równoczesnoĞci mógłby polegaü na wykorzystaniu rozprzestrzeniania siĊ Ğwiatła. Einstein
rozwinął ten wątek, konkretyzując operacyjny sens równoczesnoĞci w postaci
znanej sygnałowej procedury synchronizacji zegarów. ZauwaĪył przy tym, Īe

8

Por. H. P o i n c a r é, Miara czasu, [w:] t e n Ī e, WartoĞü nauki, Warszawa 1908, s. 22-36.

384

JAN CZERNIAWSKI

okreĞlona w ten sposób równoczesnoĞü jest wzglĊdna, tj. zaleĪy od układu
odniesienia, w którym procedura jest przeprowadzana. Wyprowadził stąd
wniosek o wzglĊdnym z natury charakterze równoczesnoĞci.
Wniosek ten jednak oznaczał zanegowanie pierwotnego rozumienia tego
pojĊcia, które na mocy okreĞlenia musiało byü absolutne. Konsekwencją
jego odrzucenia była zaĞ odmowa przyznania jakiejkolwiek ontologicznej
doniosłoĞci „foliacji” czasoprzestrzeni na klasy zdarzeĔ równoczesnych.
W rezultacie ontologiczną doniosłoĞü straciły równieĪ pojĊcia czasu i przestrzeni, a zyskało ją powołane do Īycia przez H. Minkowskiego pojĊcie
czasoprzestrzeni. Istotnie nowy był nie tyle sam pomysł czterowymiarowego
ujĊcia rzeczywistoĞci fizycznej, który pojawił siĊ juĪ wczeĞniej u Poincarégo9, co utoĪsamienie czterowymiarowego kontinuum zdarzeĔ nie z historią
Ğwiata, lecz ze Ğwiatem.
W czasoprzestrzeni rolĊ rozciągłych tylko przestrzennie ciał siłą rzeczy
przejąü musiały obiekty rozciągłe czasoprzestrzennie, a rolĊ punktów materialnych – obiekty punktowe czasoprzestrzennie. Naturalne jest, by te pierwsze utoĪsamiü z procesami, a te drugie potraktowaü jako idealizacje zdarzeĔ.
Oba te okreĞlenia zyskały jednak nowy sens. Sposobem istnienia tradycyjnie
przypisywanym procesom było dzianie siĊ, a zdarzeĔ – stawanie siĊ. Wobec
jednak zakwestionowania odpowiadającego temu drugiemu rozumienia równoczesnoĞci, zakwestionowany musiał zostaü on sam, a w konsekwencji równieĪ sposób istnienia przypisywany procesom, które w zasadzie moĪna zrekonstruowaü jako zbiory punktowych zdarzeĔ. Zdarzenia miały wiĊc nie
zdarzaü siĊ, lecz aczasowo istnieü, a procesy nie dziaü siĊ, lecz podobnie
aczasowo rozpoĞcieraü siĊ w czasoprzestrzeni. W ten sposób z obrazu Ğwiata
odpowiadającego wiedzy fizykalnej wyeliminowany został tak waĪny fenomen, jak „upływ” czasu, a sam czas zdegradowany został do roli jednego
z wymiarów czasoprzestrzeni.
Zapoczątkowane w ten sposób przekształcanie obrazu Ğwiata trudno było
juĪ zatrzymaü. Gdy potem trzeba było w jakiĞ sposób uwzglĊdniü indeterminizm kwantowy, nie wydawało siĊ juĪ moĪliwe ujĊcie go w ramy rozgałĊzionej historii Ğwiata (rozgałĊzionego czasu), lecz za rozgałĊziony trzeba
było uznaü sam czterowymiarowy Ğwiat (czasoprzestrzeĔ)10. Co wiĊcej,
Por. t e n Ī e, Sur la dynamique de l’électron, „Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo” 21 (1906), s. 129-175.
10
Por. T. P l a c e k, Is Nature Deterministic?: a Branching Perspective on EPR Phenomena,
Kraków 2000.
9
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obrazu tego nie moĪna było juĪ traktowaü jako uĪytecznej przenoĞni, lecz
trzeba było uznaü go za prawdĊ dosłowną.
Eliminacja „upływu” czasu stworzyła teĪ warunki sprzyjające zawrotnym
pomysłom na temat samego czasu i związku przyczynowego. Dopóki wyobraĪenia o czasie nierozłącznie wiązano z „upływem”, nikomu nie przyszłoby do głowy kwestionowanie jednowymiarowoĞci czasu. DziĞ tego typu
spekulacje nikogo nie dziwią, co wiĊcej, bez wiĊkszych oporów publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych11. PowaĪnie dyskutuje
siĊ teĪ wsteczną przyczynowoĞü, co było nie do pomyĞlenia, gdy zakładano,
Īe zdarzenia przeszłe nieodwołalnie odchodzą w niebyt.
OczywiĞcie w tego rodzaju związkach przyczynowych musiałyby poĞredniczyü procesy przebiegające wstecz w czasie. Nic dziwnego, Īe rozwaĪanie
takich procesów jest na porządku dziennym. Wystarczy wspomnieü znaną
interpretacjĊ antycząstek jako odpowiednich cząstek poruszających siĊ wstecz
w czasie12. Nikogo teĪ nie dziwi przedstawiany jako oficjalna prawda naukowa scenariusz, zgodnie z którym swobodnie spadająca cząstka próbna w pobliĪu horyzontu czarnej dziury „ucieka” do czasowej nieskoĔczonoĞci, by
nastĊpnie stamtąd… powróciü, omijając w ten przemyĞlny sposób horyzont13.
Czy stwarzająca pole dla tak karkołomnych pomysłów rewolucyjna
zmiana pojĊcia czasu była konieczna? Bynajmniej. MoĪna było przecieĪ od
okreĞlonej operacyjnie, wzglĊdnej równoczesnoĞci fizycznej (czy teĪ empirycznej) odróĪniü odpowiadającą „upływowi”, absolutną równoczesnoĞü
ontologiczną14. To, Īe takie rozwiązanie wydawało siĊ Einsteinowi nie do
przyjĊcia, pozostaje w związku z jego uprzedzeniem do eteru. RównoczesnoĞü ontologiczna musiałaby bowiem koincydowaü z równoczesnoĞcią
fizyczną w pewnym inercjalnym układzie odniesienia, wyróĪniając go w ten
sposób spoĞród układów inercjalnych. Układ ten w naturalny sposób kandydowałby do roli układu spoczywającego wzglĊdem eteru, a co najmniej sam
stanowiłby tzw. eter geometryczny15, rozumiany jako wyróĪniony układ odniesienia właĞnie.

11
Por. np. J. G. T a y l o r, Do electroweak interactions imply six extra time dimensions?,
„Journal of Physics A: Mathematical and General” 13 (1980), s. 1861-1866.
12
Por. R. P. F e y n m a n, The theory of positrons, „Physical Review” 76 (1949), s. 749-759.
13
Zob. Encyklopedia fizyki, t. 3, Warszawa 1974, s. 289.
14
Zob. S. S n i h u r, Czas i przemijanie, Warszawa 1990, s. 68; J. C z e r n i a w s k i, Dwie
interpretacje teorii wzglĊdnoĞci, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 26 (1990), s. 315-329.
15
Zob. K o p c z y Ĕ s k i, T r a u t m a n, CzasoprzestrzeĔ i grawitacja, s. 58.
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Z rozumianą dosłownie zasadą wzglĊdnoĞci koliduje nie samo istnienie
takiego wyróĪnionego układu, lecz tylko przypisywanie fizycznego charakteru
jego wyróĪnieniu, tj. moĪliwoĞci jego wyróĪnienia na podstawie obserwacji.
Einstein jednak chciał tĊ zasadĊ rozumieü w taki sposób, by wykluczała istnienie układu inercjalnego wyróĪnionego pod jakimkolwiek fundamentalnym
wzglĊdem, a nie tylko fizycznie. Chwila refleksji pozwala zauwaĪyü, Īe takie
mocne rozumienie zasady wzglĊdnoĞci nie tylko nie ma, ale nawet nie moĪe
mieü uzasadnienia empirycznego. Nie mamy tu wiĊc do czynienia z niczym
innym, tylko z bezzasadnym uprzedzeniem, któremu pozoru uzasadnienia dostarcza wczeĞniejsza eliminacja eteru jako materialnego oĞrodka.

WZGLĉDNOĝû STOSUNKÓW DŁUGOĝCI
I TRWANIA

Inna doniosła konsekwencja wzglĊdnoĞci równoczesnoĞci pojawia siĊ
w związku z porównywaniem czasu trwania procesów i wymiarów liniowych
ciał. W pewnym, doĞü trywialnym sensie wzglĊdnoĞü tych wielkoĞci była
znana od dawna. Ich okreĞlenie liczbowe zaleĪy bowiem od wyboru wzorców jednostek czasu i długoĞci. Zakładano jednak, Īe absolutny sens mają
ich stosunki, niezaleĪnie od tego, gdzie porównywane obiekty siĊ znajdują
i czy spoczywają, czy teĪ poruszają siĊ wzglĊdem siebie.
Szczególna teoria wzglĊdnoĞci podwaĪyła te wyobraĪenia. ZauwaĪono
bowiem, Īe w odniesieniu do obiektów poruszających siĊ wzglĊdem siebie
wynik takiego porównania na ogół w istotny sposób zaleĪy od okreĞlenia
równoczesnoĞci. W konsekwencji wzglĊdnoĞci równoczesnoĞci wynik ten
w takim wypadku musi wiĊc zaleĪeü od układu odniesienia. Oznacza to, Īe
nawet stosunki czasów trwania i wymiarów liniowych są wzglĊdne.
W Ğwietle tej teorii jednak absolutny sens stosunki te nadal miały w odniesieniu do obiektów wzglĊdem siebie spoczywających, bez wzglĊdu na to,
w jakich wzajemnych odległoĞciach siĊ znajdowały. Ogólna teoria wzglĊdnoĞci (OTW) podwaĪyła go równieĪ w takich przypadkach. Konceptualnym
Ğrodkiem do okreĞlenia tych stosunków jest przeniesienie równoległe pomyĞlanej repliki jednego z porównywanych obiektów w pobliĪe drugiego.
W czasoprzestrzeni STW wynik takiego przemieszczenia jest jednoznaczny.
Niestety, w zakrzywionej czasoprzestrzeni OTW na ogół zaleĪy on od linii,
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wzdłuĪ której przemieszczenie zostało przeprowadzone16. W rezultacie, w zaleĪnoĞci od wyboru takiej linii, przemieszczona replika pierwszego obiektu
moĪe byü w róĪnych stanach ruchu wzglĊdem drugiego, co w konsekwencji
wzglĊdnoĞci lokalnie okreĞlonej równoczesnoĞci moĪe wpłynąü na wynik
porównania.
W czasoprzestrzeni OTW wyróĪnionymi układami odniesienia są tzw.
lokalne układy inercjalne. Układy takie okreĞlone są równieĪ w czasoprzestrzeni STW, z tym, Īe tam jednoznacznoĞü przeniesienia równoległego
pozwala jednoznacznie ekstrapolowaü okreĞlone w nich standardy metryczne
na całą czasoprzestrzeĔ, nadając im charakter globalny. W ogólnym przypadku czasoprzestrzeni OTW, jeĞli taka ekstrapolacja jest w ogóle moĪliwa, to
i tak zazwyczaj jest niejednoznaczna. Stosunki czasów trwania i wymiarów
liniowych w odniesieniu do obiektów róĪnie zlokalizowanych są wiĊc w niej
w podwójnym sensie wzglĊdne, zaleĪąc juĪ nie tylko od lokalnie okreĞlonego
układu odniesienia wybranego do ich opisu, lecz równieĪ od sposobu jego
ekstrapolacji na obszar czasoprzestrzenny obejmujący oba porównywane
obiekty. MoĪna zatem powiedzieü, Īe ogólna teoria wzglĊdnoĞci wzmacnia
jeszcze wprowadzoną przez teoriĊ szczególną wzglĊdnoĞü tych stosunków.
Czy dla tak radykalnej zmiany wyobraĪeĔ na temat ich charakteru nie
było alternatywy? Bynajmniej. Ich wzglĊdnoĞü jako zaleĪnoĞü od lokalnego
układu odniesienia jest pochodną wzglĊdnoĞci równoczesnoĞci i jako taka
dotyczy nie tyle tych stosunków samych w sobie, co raczej ich okreĞlenia na
podstawie obserwacji w róĪnych układach odniesienia. GłĊbszy sens moĪe
jej zapewniü jedynie odrzucenie równoczesnoĞci ontologicznej, która pozwala załoĪyü, Īe stosunki te, pomimo wzglĊdnoĞci ich operacyjnego okreĞlenia, mają jednak pewien bardziej podstawowy sens absolutny. Ich dodatkowa wzglĊdnoĞü wprowadzona przez ogólną teoriĊ wzglĊdnoĞci nie ma zaĞ
wiĊkszej doniosłoĞci, jeĞli załoĪyü, Īe zakrzywienie fizycznej geometrii
czasoprzestrzeni to jedynie skutek wpływu grawitacji na fizyczne standardy
metryczne i Īe oprócz geometrii fizycznej czasoprzestrzeĔ ma jeszcze tzw.
geometriĊ tła17, odpowiadającą pomiarom skorygowanym przez uwzglĊdnienie tego wpływu. Takie rozwiązanie sprzeciwiałoby siĊ jednak charakterystycznej dla sposobu myĞlenia Einsteina tendencji do eliminacji elementów struktury czasoprzestrzeni pozbawionych operacyjnego sensu.
16
Por. B. F. S c h u t z, WstĊp do ogólnej teorii wzglĊdnoĞci, tł. z ang. W. KopczyĔski, Warszawa 2002, s. 168-169.
17
Por. tamĪe, 201-202; K o p c z y Ĕ s k i, T r a u t m a n, CzasoprzestrzeĔ i grawitacja, s. 160.
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POŁOWICZNA WZGLĉDNOĝû RUCHU

Intencją, która przyĞwiecała Einsteinowi, gdy, formułując szczególną
teoriĊ wzglĊdnoĞci, odrzucał istnienie eteru, była realizacja idei wzglĊdnoĞci
ruchu. RzeczywiĞcie, jeĞli załoĪyü, Īe eter absolutnie spoczywa, to ruch
wzglĊdem eteru jest identyczny z ruchem absolutnym. Eliminacja eteru moĪe
wiĊc uchodziü za sposób eliminacji absolutnego ruchu.
Czy jednak załoĪenie to jest konieczne? Koncepcja eteru elektromagnetycznego pojawiła siĊ w kontekĞcie mechaniki Newtona, która wydawała siĊ
wymagaü istnienia absolutnego ruchu i spoczynku, by sens miała leĪąca u jej
podstaw pierwsza zasada dynamiki, tj. zasada bezwładnoĞci. Istnienie klasy
układów inercjalnych, jako układów odniesienia, w których mogą spoczywaü
ciała swobodne spełniające zasadĊ bezwładnoĞci, wydawało siĊ zakładaü istnienie takich układów w wyróĪnionym stanie ruchu, jakim był absolutny
spoczynek. JeĞli jednak, jak uwaĪał G.W. Leibniz, bezwładnoĞü wiąĪe siĊ
nie z ruchem absolutnym, lecz z ruchem wzglĊdem wypełniającego „pustą”
przestrzeĔ eteru18, to pojĊcie absolutnego spoczynku okazuje siĊ zbĊdne,
gdyĪ we wspomnianej funkcji moĪe go w pełni zastąpiü spoczynek wzglĊdem eteru właĞnie. Pojawienie siĊ koncepcji eteru elektromagnetycznego nie
musiało wiĊc zostaü potraktowane jako konkretyzacja absolutnego spoczynku, lecz, wrĊcz przeciwnie, moĪna było uznaü je za jego zastąpienie przez
spoczynek wzglĊdem eteru. MoĪna zatem twierdziü, Īe eliminacja z fizyki
absolutnego ruchu w ramach szczególnej teorii wzglĊdnoĞci była zabiegiem
zbĊdnym, gdyĪ od jakiegoĞ czasu wcale go tam nie było.
Co gorsza, wątpliwoĞci budziü moĪe jej efektywnoĞü. Podobnie jak
w mechanice nierelatywistycznej, w szczególnej teorii wzglĊdnoĞci pojawia
siĊ problem zasady wyróĪnienia klasy układów inercjalnych, w których obowiązuje zasada bezwładnoĞci. Odrzuciwszy zarówno eter, jak i ruch absolutny,
Einstein początkowo nie dysponował Īadnym rozwiązaniem tego problemu,
wiĊc jego stwierdzenie, Īe oba te pojĊcia okazały siĊ zbĊdne, było cokolwiek
na wyrost. Rozwiązanie podsunął mu dopiero Minkowski, formułując geometryczną interpretacjĊ teorii wzglĊdnoĞci, w ramach której układy inercjalne
moĪna powiązaü z czasopodobnymi liniami geodezyjnymi w czasoprzestrzeni.
Geodezyjne pozwala zdefiniowaü koneksja afiniczna, którą z kolei moĪna
zdefiniowaü za pomocą metryki czasoprzestrzeni. W czasoprzestrzeni STW
Por. G. W. L e i b n i z, Polemika z Clarke’iem, [w:] t e n Ī e, Wyznanie wiary filozofa, tł.
z franc. i ang. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 319-448, zwł. 340.
18
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jednak metryka, a co za tym idzie – równieĪ koneksja, ma charakter absolutny. Absolutna koneksja zaĞ, w połączeniu z absolutną metryką, dostarcza
absolutnej miary przyĞpieszenia ruchu. ChociaĪ wiĊc w czasoprzestrzeni tej
ruch jest w okreĞlonym sensie wzglĊdny – nie ma w niej bowiem absolutnego spoczynku, wiĊc jego prĊdkoĞü nieusuwalnie zaleĪy od układu odniesienia – to nie jest w pełni wzglĊdny, bo jego przyĞpieszenie jest wrĊcz
absolutne. ĝciĞlej mówiąc, w czasoprzestrzeni STW jest okreĞlona absolutna
miara przyĞpieszenia, którą stanowi norma (wartoĞü) czterowektora przyĞpieszenia19.
W czasoprzestrzeni OTW sytuacja przedstawia siĊ nieco inaczej, gdyĪ
koneksja i metryka nie są w niej absolutne, lecz dynamiczne20. Tym niemniej
wielkoĞci te nadal pozwalają okreĞliü miarĊ przyĞpieszenia w sposób niezaleĪny od układu odniesienia. ChociaĪ wiĊc w ramach OTW przyĞpieszenie
ruchu nie jest juĪ absolutne, nie jest ono teĪ wzglĊdne. Oznacza to, Īe równieĪ ogólna teoria wzglĊdnoĞci, sama w sobie, wbrew wyraĨnej intencji
Einsteina nie realizuje w pełni idei wzglĊdnoĞci ruchu21.
Czy pełna realizacja tej idei nie była moĪliwa? OTW przypisuje czasoprzestrzeni jedynie okreĞloną przez dynamiczną metrykĊ geometriĊ fizyczną.
W ramach jej interpretacji moĪna jednak załoĪyü, Īe czasoprzestrzeĔ jest teĪ
wyposaĪona w geometriĊ tła, w obrĊbie której okreĞlony jest jednoznaczny
sens ruchów wzglĊdnych. BezwładnoĞü zaĞ wiąĪe siĊ nie z ruchem absolutnym ani ze stosunkiem ruchu do geometrii czasoprzestrzeni, lecz z ruchem
wzglĊdem eteru. JeĞli jednak z góry odrzuciü pojĊcie eteru i niefizycznej
geometrii tła, to takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubĊ.
SUBSTANCJALNA CZASOPRZESTRZEē
A GEOMETRYCZNE WYJAĝNIENIE SYMETRII PRAW PRZYRODY

Zgodnie z wyobraĪeniami Newtona, absolutny spoczynek miał byü spoczynkiem w absolutnej przestrzeni. Istnienie wyróĪnionej klasy układów
inercjalnych wyjaĞniał wiĊc nie tyle sam absolutny spoczynek, co raczej
przestrzeĔ absolutna. Przyczyną efektów bezwładnoĞciowych miał byü ruch
absolutny rozumiany jako ruch wzglĊdem przestrzeni absolutnej. Aby jednak
Zob. K o p c z y Ĕ s k i, T r a u t m a n, CzasoprzestrzeĔ i grawitacja, s. 95-96.
Zob. tamĪe, s. 158-160.
21
Por. M. H e l l e r, A. S t a r u s z k i e w i c z, Polemika Leibniza z Clarke’iem w Ğwietle
współczesnej fizyki, [w:] M. H e l l e r, WiecznoĞü, czas, kosmos, Kraków 1995, s. 41-54.
19
20
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tak było, przestrzeĔ absolutna nie mogła byü jedynie abstrakcyjną strukturą,
lecz musiał jej przysługiwaü status rzeczy – „substancji”22.
To samo dotyczy wyjaĞnienia tych efektów w ramach geometrycznej interpretacji teorii wzglĊdnoĞci. Aby geometria czasoprzestrzeni mogła decydowaü, w których układach odniesienia mogą spoczywaü ciała swobodne,
czasoprzestrzeĔ nie moĪe byü jedynie abstrakcyjną strukturą, lecz musi byü
czymĞ wiĊcej. Ponadto, jeĞli odrzuciü pojĊcie równoczesnoĞci ontologicznej,
pozwalającej potraktowaü czasoprzestrzeĔ jako geometryczną strukturĊ nie
tyle Ğwiata, co raczej jego historii rozumianej jako czasowa sekwencja
stanów Ğwiata, to trzeba jej przyznaü wrĊcz status bytu substancjalnego.
Rozwiązanie to ma nad rozwiązaniem odwołującym siĊ do pojĊcia substancjalnej przestrzeni pewną przewagĊ. Tym, co wyznacza moĪliwe stany
ruchu ciał swobodnych, jest koneksja afiniczna czasoprzestrzeni. Jako taka
zaĞ jest ona własnoĞcią nie przestrzeni, lecz czasoprzestrzeni. MoĪna wiĊc
dojĞü do wniosku, Īe do wyjaĞnienia faktu istnienia wyróĪnionych stanów
ruchu, a co za tym idzie – wyróĪnionych układów odniesienia, lepiej nadaje
siĊ substancjalna czasoprzestrzeĔ niĪ substancjalna przestrzeĔ.
Co wiĊcej, pojĊcie substancjalnej czasoprzestrzeni dostarcza teĪ pewnego
wyjaĞnienia faktu relatywistycznej symetrii praw przyrody. OtóĪ symetria ta
miałaby byü konsekwencją odpowiedniej symetrii czasoprzestrzeni jako
swego rodzaju „tła” dla zjawisk fizycznych. Innymi słowy, „tło” miałoby
narzucaü zjawiskom swoją symetriĊ – obojĊtne, czy chodziłoby tu o symetriĊ
globalną, jak w STW, czy jedynie lokalną, jak w OTW. OczywiĞcie, aby tak
mogło byü, „tło” nie moĪe byü jedynie abstrakcyjną strukturą, lecz trzeba mu
przypisaü status substancjalnego bytu. RozwaĪane wyjaĞnienie nie ma wiĊc,
jak to siĊ czasem przedstawia, czysto geometrycznego charakteru, lecz faktycznie jest pewnego rodzaju wyjaĞnieniem dynamicznym.
Warto zauwaĪyü, Īe aby takie wyjaĞnienie było moĪliwe, czasoprzestrzeĔ
musi mieü wystarczająco bogatą symetriĊ. W szczególnoĞci musi ona byü
symetryczna wzglĊdem przekształceĔ Lorentza. Gdyby jednak pewien układ
inercjalny był w niej wyróĪniony jako spoczywający wzglĊdem eteru, to
symetria ta byłaby złamana. JeĞli wiĊc ktoĞ chce dysponowaü tego rodzaju
wyjaĞnieniem symetrii praw, to musi odrzuciü istnienie eteru.
Dlaczego jednak nie spróbowaü odwołaü siĊ do własnoĞci przestrzeni?
W tym przypadku substancjalna czasoprzestrzeĔ wydaje siĊ mieü nad substan-

22

Zob. tamĪe.
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cjalną przestrzenią jeszcze wyraĨniejszą przewagĊ niĪ w związku z problemem
układów inercjalnych. Ta ostatnia bowiem nie jest wystarczająco bogata w symetrie. ChociaĪ wiĊc symetriĊ praw wzglĊdem translacji i obrotów przestrzennych moĪna byłoby próbowaü wyjaĞniaü przez odpowiednią symetriĊ przestrzeni, a symetriĊ wzglĊdem translacji czasowej – przez jej stałoĞü w czasie, to
ich symetria wzglĊdem przekształceĔ Lorentza pozostałaby niewyjaĞniona.
WyjaĞnienie symetrii praw moĪna uwaĪaü za niebagatelny sukces. Jakim
jednak kosztem go osiągniĊto? JuĪ samo pojĊcie substancjalnej czasoprzestrzeni budzi powaĪne wątpliwoĞci, skoro pojĊcie substancji ukształtowało siĊ w zastosowaniu do rzeczy rozciągłych jedynie przestrzennie, a nie
czasowo. Co gorsza, moĪna zastanawiaü siĊ, czy obiekt taki moĪe spełniü
funkcjĊ, jaką mu w ramach tego wyjaĞnienia wyznaczono.
Jedyne intuicje dynamiczne, jakimi dysponujemy, dotyczą oddziaływania
ciał. Ich uogólnienie na jakieĞ inne rozciągłe przestrzennie, trwające i zmieniające siĊ w czasie rzeczy, za jakie uznaü moĪna pola oddziaływaĔ fizycznych czy nawet substancjalną przestrzeĔ, nie nastrĊcza wiĊkszych problemów. Tu jednak naleĪałoby je zastosowaü do rozciągłych czasoprzestrzennie zjawisk i do samej czasoprzestrzeni. Co wiĊcej, są to obiekty, które
z samej swej istoty nie mogą siĊ poruszaü. Tymczasem nasze intuicje nierozerwalnie wiąĪą oddziaływania z funkcją wprawiania w ruch, zatrzymywania lub zapobiegania ruchowi, co zakłada jego zasadniczą moĪliwoĞü.
CóĪ wiĊc miałoby znaczyü oddziaływanie w przypadku takich obiektów?
OczywiĞcie lepsze jest wyjaĞnienie niedoskonałe niĪ Īadne. ZwaĪywszy
jednak wspomniane koszty, nie byłoby roztropne przyjmowanie go, gdyby
istniała dla niego jakaĞ rozsądna alternatywa. Tymczasem alternatywa taka
faktycznie istnieje! PamiĊtamy, Īe funkcją eteru miało byü przenoszenie oddziaływaĔ elektromagnetycznych z charakterystyczną dla niego, stałą prĊdkoĞcią. W euklidesowej przestrzeni zaĞ równanie rozprzestrzeniania siĊ tego
rodzaju zaburzeĔ jest symetryczne nie tylko wzglĊdem przekształceĔ stanowiących symetrie przestrzeni i czasu, ale teĪ właĞnie wzglĊdem przekształceĔ Lorentza. JeĞli wiĊc eter przenosi równieĪ inne oddziaływania fundamentalne, a wspomniana prĊdkoĞü jest uniwersalną prĊdkoĞcią ich rozprzestrzeniania siĊ, to zrozumiała staje siĊ odpowiednia symetria praw rządzących przebiegiem zjawisk bĊdących skutkami tych oddziaływaĔ.
OczywiĞcie w ten sposób moĪna przede wszystkim wyjaĞniü globalną,
Ğcisłą symetriĊ praw obowiązujących w ramach STW, co jest równowaĪne
odtworzeniu, jako wtórnej wzglĊdem załoĪonych własnoĞci eteru, geometrii
Minkowskiego czasoprzestrzeni tej teorii. Podobnie jednak jak w przypadku
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geometrycznej interpretacji teorii wzglĊdnoĞci uogólnienie na opisywane
przez OTW przypadki z grawitacją uzyskano, czyniąc geometriĊ czasoprzestrzeni dynamiczną, tu stosowne uogólnienie jest moĪliwe dziĊki uczynieniu
dynamicznym eteru.
W szczególnoĞci eter moĪna wprawiü w ruch, nie naruszając jego jednorodnoĞci ani izotropii. Okazuje siĊ, Īe w takim prostym, „hydrodynamicznym” modelu moĪna bez trudu odtworzyü, jako wtórne wzglĊdem tego
ruchu, geometrie szeregu interesujących rozwiązaĔ równaĔ Einsteina, w tym
pewnej wersji rozwiązania kosmologicznego Friedmanna i szczególnie interesującego z punktu widzenia empirii rozwiązania Schwarzschilda23. Przy
nieco wiĊkszym wysiłku moĪna zaĞ nawet otrzymaü w nim tak wyrafinowany twór, jak rozwiązanie Kerra 24, odpowiadające polu grawitacyjnemu
wytwarzanemu przez obracającą siĊ gwiazdĊ. Jeszcze wiĊksze moĪliwoĞci
stwarza rezygnacja z załoĪenia jednorodnoĞci i izotropii eteru. MoĪna powiedzieü, Īe jeĞli coĞ stwarza tu pewien problem, to nie tyle brak takich
modeli, co raczej ich nadmierna obfitoĞü i związana z tym niejednoznacznoĞü wyboru tego właĞciwego.

ZNACZENIE ETERU

Omawiane wyĪej psucie ontologii fizyki zaczĊło siĊ od eliminacji eteru.
Nasuwa siĊ wiĊc wniosek, Īe jej naprawa powinna zacząü siĊ od jego
przywrócenia. Czy jednak pojĊcie eteru rzeczywiĞcie jest uĪyteczne? Spróbujmy przyjrzeü siĊ jego niektórym zastosowaniom.
Mówiąc ĞciĞle, moĪna odróĪniü dwa znaczenia terminu „eter”. W pierwszym znaczeniu, gdy mowa jest o tzw. eterze materialnym, chodzi o rodzaj
oĞrodka wypełniającego co najmniej obszary przestrzeni pozbawione materii
korpuskularnej, stanowiącego substancjalny „noĞnik” pól oddziaływaĔ fundamentalnych. Do pomyĞlenia jest zresztą eter materialny wypełniający całą
przestrzeĔ, a zatem mogący przestrzennie koincydowaü z cząstkami elementarnymi, które, podobnie jak pola, byłyby jego stanami.

23

Por. A. T r a u t m a n, Comparison of Newtonian and relativistic theories of space-time, [w:]
B. H o f f m a n (ed.), Perspectives in Geometry and Relativity, Bloomington 1966, s. 413-425.
24
Por. A. J. S. H a m i l t o n, J. P. L i s l e, The river model of black holes, preprint gr-qc/
0411060, http://arxiv.org, ukaĪe siĊ w „American Journal of Physics”.
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W drugim znaczeniu chodzi o wspomniany wyĪej eter geometryczny, tj.
wyróĪniony układ odniesienia. Najbardziej naturalną jego interpretacją jest
utoĪsamienie go z układem spoczywającym wzglĊdem eteru materialnego.
Do pomyĞlenia jest jednak równieĪ eter geometryczny w Ğwiecie bez eteru
materialnego25. W zasadzie właĞnie jako eter geometryczny potraktowaü
moĪna układ obserwatorów fundamentalnych w kosmologii relatywistycznej.
Tak rozumiany eter geometryczny ma nawet sens fizyczny. JeĞli jednak nie
zakłada siĊ istnienia eteru materialnego, to eter geometryczny nie ma Īadnej
doniosłoĞci ontologicznej, stanowiąc jedynie specyficzny rys pewnych szczególnych rozwiązaĔ równaĔ Einsteina. Z drugiej strony zaĞ pojĊcie relatywistycznego eteru Einsteina26, tj. eteru materialnego, niewyznaczającego w czasoprzestrzeni eteru geometrycznego, trudno jest odróĪniü od pojĊcia substancjalnej czasoprzestrzeni, równie jak ono egzotycznego.
Eter geometryczny pozostaje wiĊc w Ğcisłym związku z eterem materialnym. Tym niemniej te dwa pojĊcia róĪnią siĊ co do treĞci, wiĊc warto rozwaĪyü
poĪytki płynące z kaĪdego z nich z osobna. Zacznijmy od eteru materialnego.
Ten hipotetyczny oĞrodek pierwotnie miał spełniaü funkcjĊ substancjalnego
„noĞnika” pól fizycznych. Zapobiegało to potraktowaniu ich jako czegoĞ w rodzaju bytów platoĔskich, które w kontekĞcie przypuszczenia o polowym charakterze równieĪ materii korpuskularnej daje dziĞ asumpt do spekulacji na
temat rzekomej „dematerializacji materii w fizyce współczesnej”27 i zaciera
róĪnicĊ miĊdzy formalnym jedynie istnieniem bytów matematycznych a realnym istnieniem obiektów fizycznych28. Jako własnoĞü eteru moĪna jednak teĪ
potraktowaü okreĞlające fizyczną geometriĊ czasoprzestrzeni pole metryczne,
jak równieĪ, ewentualnie, pola tensorowe, okreĞlające absolutną geometriĊ tła,
jeĞli ich wprowadzenie uznaü za celowe. W ten sposób całą treĞü fizyki zinterpretowaü moĪna w duchu konsekwentnego arystotelizmu, wbrew popularnemu dziĞ poglądowi, Īe jedynej spójnej interpretacji dostarcza jej platonizm.
Z kolei doniosłoĞü eteru geometrycznego w pierwszej kolejnoĞci ujawnia
siĊ w związku z kwestią moĪliwoĞci wprowadzenia w czasoprzestrzeni,
w ramach geometrii tła, równoczesnoĞci ontologicznej odpowiadającej pojĊciu „upływu” czasu, co w kontekĞcie fizyki relatywistycznej nie jest moĪliPor. K o p c z y Ĕ s k i, T r a u t m a n, CzasoprzestrzeĔ i grawitacja, 58.
Zob. K o s t r o, Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru.
27
Por. J. ĩ y c i Ĕ s k i, Filozoficzne aspekty dematerializacji materii w fizyce współczesnej,
[w:] Z zagadnieĔ filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 8, Warszawa 1986, s. 49-74.
28
Zob. Z. H a j d u k, Ontologiczne załoĪenia matematyki, [w:] M. H e l l e r, J. ĩ y c i Ĕ s k i,
A. M i c h a l i k (red.), MatematycznoĞü przyrody, Kraków 1990, s. 93-112.
25
26
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we bez wyróĪnienia pewnego układu odniesienia. Oprócz zachowania tego
głĊboko intuicyjnego pojĊcia, pozwala to odeprzeü uroszczenia, jakoby ontologią fizyki współczesnej musiał byü procesualizm lub ewentyzm, a nie
arystotelejski substancjalizm czy wrĊcz reizm. Eter geometryczny pozwala
teĪ w sposób spójny zinterpretowaü wyraĪające w ramach OTW grawitacjĊ
nieintuicyjne cechy geometrii czasoprzestrzeni w intuicyjnych kategoriach
ruchu i modyfikacji własnoĞci eteru.
To prawda, Īe kategorie te obecnie doĞü powszechnie uwaĪa siĊ za bezuĪyteczne. Nie jest to jednak nic wiĊcej niĪ uporczywie podtrzymywany
przesąd, wspierany równie uporczywie i wbrew faktom hodowanym mitem,
jakoby taka interpretacja była niemoĪliwa. OczywiĞcie sama ich intuicyjnoĞü
nie wystarcza dla uzasadnienia ich zachowania. Intuicja bynajmniej nie gwarantuje nieomylnoĞci; czasem wrĊcz prowadzi na manowce, jak choüby
w przypadku wspomnianej wczeĞniej fałszywej intuicji, sugerującej sprzecznoĞü elektrodynamiki klasycznej z zasadą wzglĊdnoĞci. Aby jednak podwaĪyü wyraĨne, silne intuicje, naleĪałoby odwołaü siĊ do empirii, a co najmniej
przeciwstawiü im równie silne intuicje przeciwne. KaĪde inne postĊpowanie
ma charakter destrukcyjny i nie jest niczym wiĊcej niĪ jałowym sceptycyzmem. Tym gorzej, gdy ten sceptycyzm wykorzystuje siĊ dla wsparcia koncepcji jawnie przeciwintuicyjnych.
Niestety, nieprzychylna naturalnym intuicjom postawa obecnie zdecydowanie dominuje wĞród fizyków i filozofów usiłujących uprawiaü filozofiĊ
przyrody w kontekĞcie współczesnej wiedzy fizykalnej. Na szczĊĞcie ostatnio moĪna dostrzec pewne nieĞmiałe próby reorientacji. Wprawdzie jakakolwiek wzmianka o eterze wciąĪ na ogół zamyka autorowi drogĊ na łamy
najbardziej prestiĪowych czasopism naukowych, jednak równieĪ tam pojawiają siĊ artykuły odwołujące siĊ do tego pojĊcia, chociaĪ starannie unikające uĪycia „zakazanego” słowa29. Z nadzieją moĪna teĪ odnotowaü
pojawienie siĊ we wspólnej publikacji, obok tekstów najwyĪszych autorytetów z dziedziny fizyki, pracy, której autorzy oĞmielają siĊ kwestionowaü
wartoĞü oferowanego w ramach obowiązującej ortodoksji geometrycznego
wyjaĞnienia relatywistycznej symetrii praw przyrody30. OczywiĞcie jedna
jaskółka wiosny nie czyni… BądĨmy jednak dobrej myĞli!
29

Por. np. M. V i s s e r, C. B a r c e l ó, S. L i b e r a t i, Analogue models of and for gravity,
„General Relativity and Gravitation” 34 (2002), s. 1719-1734.
30
Por. H. R. B r o w n, O. P o o l e y, The origin of the spacetime metric: Bell’s Lorentzian
pedagogy and its significance in general relativity, [w:] C. C a l l e n d e r, N. H u g g e t t (eds.),
Physics Meets Philosophy at the Planck Scale, Cambridge 2001.
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RELATIVISTIC REVOLUTION AND ONTOLOGY OF PHYSICS
Summary
In the course of the development of physics until the beginning of the twentieth century there
was an evolutionary progress within its ontological frameworks. Its continuity was violated by
A. Einstein’s works of 1905 and his so-called „quantum and relativistic revolution.” In its course
people gave up a series of results they had achieved, and replaced them by some radical solutions
that differed from common sense intuitions. In particular, in the context of the theory of relativity
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the concept of electromagnetic ether was rejected. Then the concept of absolute time and absolute
geometry of space were removed, facts that eliminated the „flow” of time and change of the
ontology of physics from the substantialist one into the eventist one. The changes turned out
unnecessary, they resulted not from the very theory of relativity, but from some arbitrary
solutions within the frameworks of its philosophical interpretation. On the other hand, they clash
with clear ontological intuitions and make an explanation of the „flow” of time impossible. What
is more, they are also not beneficial for a further progress in the development of physics,
especially in the context of seeking a quantum theory of gravitation. It seems right to return to
pre-relativistic concepts, starting from ether. For it is the elimination of the latter that had started
the „revolution.”
Translated by Jan Kłos
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