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PRATARME 

Kuo didesnis mąstytojas, tuo jo biografijoje ryškesni epochos b r u o j 

žai, tuo natūraliau jo biografija įauga į istoriją. 
Einšteino biografija — tai biografija pradininko neklasikinio 

mokslo, neklasikinio ne tik pirminiais teiginiais, skiriančiais jį nuo 
XVII—XIX amžių klasikinio mokslo, bet ir stiliumi, aiškiu, vienos 
kartos akyse vykstančiu fundamentaliųjų principų pasikeitimu^ 
ryžtingu nesugriaunamų dėsnių išsižadėjimu. Reliatyvumo te
orijos evoliucija Einšteino veikaluose (o joje pagrindinė mąstytojo 
biografijos linija) rodo tos teorijos dinamiškumą. Jos prasmė ir 
turinys visą laiką keičiasi, ir tie pokyčiai nėra kokie nauji jos 
pritaikymo ar iliustravimo būdai. Taip buvo ir klasikiniame moks
le, kuris, suprantama, keisdavosi iš pagrindų, tačiau dažniausiai 
neryškiai ir su dideliais pertrūkiais, dėl to susidarydavo iliuzija, 
kad tie pagrindai yra aprioriški ir nepajudinami. Vystantis nekla
sikiniam mokslui, praktiškai jo pagrindiniai principai nuolat 
aptarinėjami ir palyginti sparčiai modifikuojami. Reliatyvumo teo
rijos prasmė, neklasikinio mokslo prasmė išryškėja ne vien tik 
sistemingai tą teoriją išdėstant, bet ir prognozuojant bei retrospek-
tuojant, kada matyti, kaip šiuolaikinio mokslo laimėjimai pakeitė 
praeities fundamentaliųjų filosofijos ir fizikos idėjų prasmę ir ko
kius naujus horizontus tie pokyčiai atveria ateičiai. 

Dabar apie epochos bruožus Einšteino biografijoje. Dabartinės 
epochos dinamiškumas neturi precedento; dėl to ji daugiausia turi 
būti dėkinga neklasikinio mokslo dinamiškumui. Apibūdinti dabar
tinę epochą įmanoma tik konstatuojant jos dinamiškumą, konsta
tuojant dabar vykstančių procesų kryptį, jų greitėjimą ir spartė-
jimą. Tokius konstatavimus būtina prognozuoti. Ežerą galima 
apibūdinti jo kontūrų ir paviršiaus lygio duomenimis; srautui api
būdinti reikia ne tik vandens lygio, bet ir telkinio, į kurį įteka 
srautas, gradiento bei dislokacijos reikšmių. 

Panašiai yra ir su istoriniais epochos bruožais, iškylančiais Einš
teino biografijoje,— tai tendencijos, kurios realizuojasi už XX am
žiaus pirmosios pusės, kai mokslininkas gyveno ir kūrė, ribų. O 
kokiose chronologinėse ribose jos realizuojasi? 

Iš tikrųjų tokių ribų nėra. Kuo toliau žvelgiame į ateitį, tuo sun
kiau apibrėžti Einšteino atliktų darbų efektą ir tai, ką įkūnijo jo 
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idėjos, tolesnį jo idėjų plėtojimą. Tačiau, nors prognozė darosi 
neapibrėžtesnė, galima tikėti, kad Einšteino kūrybos ir jo pradinių 
idėjų efektas neblės. Priešingai, jis vis labiau ryškės, įsikūnys vis 
tikslesnėse ir bendresnėse, vis artesnėse tikrovei pasaulio koncep
cijose. 

Taigi, norint atsakyti į klausimą, kas yra Einšteino gyvenimas, 
kur jo prasmė, reikšmė, turinys, reikia eiti nuo jo gyvenimo įpras
tine, chronologine prasme, t. y. nuo 1879 iki 1955 metų, prie vė
lesnių metų, nusitęsiančių į ateitį, t. y. pereiti prie Einšteino nemir
tingumo temos. 

Šios knygos pirmasis variantas buvo Einšteino biografija, išėju
si pirmą kartą Maskvoje beveik prieš dvidešimt metų ir ne kartą 
išleista daugelyje šalių. Jos pabaigoje buvo nedidelis skyrius su 
pastabų apie ateitį, apie pomirtinį Einšteino poveikį mokslo evo
liucijai metmenimis. Dabar pasikeitė pats knygos žanras: ji 
skirta ne tik Einšteino gyvenimui ir mirčiai, bet ir jo nemirtingumui 
kaip pagrindinei temai. Dabar knyga — jau ne tiek Einšteino bio
grafija, kiek mėginimas atsakyti į klausimą, ką šiuolaikiniam žmo
gui reiškia Einšteino gyvenimas ir idėjos ir kas yra tų idėjų 
plėtojimas, kas suteikia joms gyvybę, dinamiką, nemirtingumą. 

Pirmoji knygos dalis — „Gyvenimas", suprantama, yra labiau
siai išlaikiusi biografijos pobūdį Naujoji knygos sandara leido net 
padaryti biografijos skyrius biografiškesnius išvadavus juos iš kai 
kurių palyginti sudėtingų teorinių intarpų, kurie dabar perėjo į 
antrąją ir ypač į trečiąją dalį. 

Antroji dalis — „Mirtis"—skirta Einšteino požiūriui į mirtį ir 
paskiau nagrinėja bendresnę ryšio tarp šiuolaikinio neklasikinio 
mokslo ir mirties bei mirties baimės problemą. Ta antroji kny
gos dalis — natūralus perėjimas nuo biografijos prie istorijos, nuo 
laikotarpio, kai istorijos plėtotei didelę įtaką daro individualus 
mąstymo stilius, gyvenimo sąlygos, individualios simpatijos ir in
teresai, prie kito laikotarpio, kai evoliucijos teorija praranda 
biografinį atspalvį. 

Tai perėjimas ne tik prie istorijos, bet ir prie mokslo filosofi
jos — prie to, ką būtų galima pavadinti mokslo istorijos filosofija, 
kas ardo lokališkumo, laikinumo, ribotumo ribas ir aprėpia šios idė
jos, koncepcijos, teorijos tolesnį plėtojimą. Kitaip tariant, pereinama 
prie nemirtingumo, prie nenutrūkstamos proto, mokslo, žmogaus 
evoliucijos; tai ir yra knygos trečiosios dalies tema. 

Norėjau duoti tam tikrą supratimą ne tik apie mokslinių idėjų 
nemirtingumą, bet ir apie Einšteino idėjų ryšį su nemirtingais meno 
vaizdiniais. Todėl į trečiąją knygos dalį, be skyriaus „Einšteinas ir 
Boras", įeina skyriai „Einšteinas ir Dostojevskis", „Einšteinas ir 
Mocartas". Požiūris į rašytoją, kuris, kaip yra pasakęs Einšteinas, 
davė jam daugiau negu Gausas, ir požiūris į mėgstamą kompozito-

rių atskleidžia, kaip man atrodo, ne tik svarbiausią Einšteino gy
venimo aspektą, bet ir didžiojo mąstytojo ryšį su visa nemirtinga 
kultūros evoliucija. 

Man belieka nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie padėjo išleisti 
fiią knygą: recenzentams ir redaktoriams, taip pat daugeliui drau
gų, su kuriais kalbantis susikristalizavo čia išdėstytos mintys. 
Dabar aš prisimenu žmones, kurie per laikotarpį, praėjusį nuo pir
mojo leidimo, padėjo man sužinoti daug naujo apie Einšteiną ir 
daug ką iš naujo pergalvoti. Kai kurių iš jų jau nėra. Tai Maksas 
Bornas, Robertas Openheimeris, Leopoldas Infeldas. Jiems už pa
ramą liksiu dėkingas visą gyvenimą. Ypač noriu pažymėti nepa
mirštamąjį Igorį Tamą. Ilgametis bendravimas su tuo nuostabiu 
mokslininku ir žmogumi leido stipriau pajausti didį šiuolaikinio 
mokslo žmoniškumą, jo einšteiniškąsias tradicijas. 

Taip pat noriu kreiptis su nuoširdžiu dėkingumu ir viltimi, kad 
ir toliau sulauksiu draugiškos pagalbos, į Einšteino sekretorę — 
Eleną Diukas ir dar į daugelį čia nepaminėtų žmonių. 
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GYVENIMAS 

ECCE H O M O 

j / s buvo žmogus tikriausia to žo
džio prasme. 

Šekspyras. „Hamletas" 

Hamleto replika išreiškia Renesanso epochai ir naujiesiems lai
kams būdingą žmogaus idealą. Velionis karalius Hamleto akimis 
buvo minties, įsikūnijusios veiksme, harmoningas įasmeninimas. 
Pats Hamletas įkūnijo mintį, kuri siekia tapti tokiu įasmeninimu. 
XVII amžius perėmė ir sukonkretino naująjį idealą. Naujiesiems 
laikams žmogus vertas žmogaus vardo, jeigu jo mintis nepasiten
kina savo pačios konstrukcijų darnumu ir subtilumu, kaip tai buvo 
viduramžiais, jeigu ji siekia rasti harmoningumo realiame pasau
lyje ir įtvirtinti jį gyvenime. Hamleto replika, kaip ir visa trage
dija apie danų princą, kaip ir visa Šekspyro kūryba,—tai progra
ma, kurią įgyvendino arba siekė įgyvendinti naujieji laikai. XVII 
amžiaus racionalizmas nutraukė visus ryšius su savyje užsidariu
sios minties scholastine tradicija, atsigręžė į gamtą, tapo gamta
moksliniu ir praktiniu. Proto konstrukcijų atitikimas tikrovei 
tapo pagrindine proto pretenzija į nepriklausomumą. 

Minutėlei atitrūkime nuo ką tik pradėto Renesanso epochai ir 
naujųjų laikų pradžiai savito žmogaus sąvokos apibūdinimo. Ham
leto replika išreiškia ir daug bendresnę koncepciją. Kaip tik todėl 
pacituotąja replika ir galima pradėti apybraižą apie Einšteino 
gyvenimą. 

Genijaus gyvenimas ne tik realizuoja, bet ir apibendrina bei 
Išplečia žmogaus, žmogaus būties, žmogaus gyvenimo sąvoką. Ge
nijaus gyvenimas įkūnija žmogaus idealą pačia bendriausia forma. 
Reikia tik pridurti, kad apibendrinimas čia jokiu būdu nereiškia, 
kad nuo apibrėžimų ir niuansų įvairovės pereinama prie skurdžios 
abstrakcijos. Priešingai, kuo bendresne forma išreikštas žmogaus 
idealas, tuo jis ryškesnis ir spalvingesnis. 

Žmogaus gyvenimo, žmogaus būties skirtumas nuo egzistavimo, 
t. y. nuo nekomplektiškos, iliuzinės būties, yra asmenybės autono-
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miškumas, jos individualioji, nepakartojamoji vertė ir, antra,^ jos 
įvairialypis ir sudėtingas ryšys su visuma. Tai du vienas kitą išski-
riantys ir kartu vienas nuo kito neatskiriami realios būties kom
ponentai. Sios knygos trečiosios dalies pabaigoje bus parodytos 
fizikinės analogijos, leidžiančios tą būties koncepciją išdėstyti pa
lyginti aiškia forma. 

Dabar grįžkime prie žmogaus ir tikrosios žmogaus būties sam
pratos evoliucijos. Anksčiau jau buvo kalbėta apie šią sampratą 
XVII amžiaus racionalizmo ribose. XVIII amžius buvo laikotarpis, 
kai racionalistinė mintis revoliucingai brovėsi tiesiog į visuomenės 
gyvenimą. Įsitikinęs, kad Visata yra be galo sudėtinga, XIX amžiaus 
mokslas tapo dar žmogiškesnis, jis jau nebuvo pateikiamas kaip 
amžini kanonai, o nuolat buvo plečiamas ir tikslinamas. XX am
žiaus mokslas tapo dar priimtinesnis žmogui. Nepajudinami ir to
dėl darę įspūdį, kad jie aprioriški, klasikiniai dėsniai pasirodė esą 
netikslūs, jų vietą užėmė kiti, tikslesni dėsniai. Nors naujos žinios 
ir vaizdiniai buvo sudėtingi ir nesuprantami, žmonija pajuto, kad 
jie nukelia mokslą nuo apriorinio žinojimo Olimpo į žemę ir taip 
vėl pakartoja Prometėjo žygdarbį. Žemėje tuo metu brendo dideli 
įvykiai, ir žmonėms artimesnis buvo mokslas, tiesos ir harmonijos 
ieškojimo kelyje nesiskaitantis su niekuo. Pasaulio naujojo vaizdo 
paradoksalumas darė jį artimą žmonėms, juk tai buvo vaikai am
žiaus, kuriam buvo lemta įeiti į istoriją kaip revoliucijų amžiui. 

Jau XVII amžiuje pastebimi iš pirmo žvilgsnio prieštaringi 
mokslinės minties vystymosi ypatumai. Kuo mažiau mokslas tenki
nasi tiesioginiais subjektyviais stebėjimais, kuo giliau jis skverbia
si į objektyvius gamtos dėsningumus, tuo jis artimesnis žmonėms, 
tuo jis žmogiškesnis. Kad ir kaip keista, tiesioginio stebėjimo — 
Saulės judėjimo aplink Zemę — geocentristinė objektyvacija XVII 
amžiaus pradžioje buvo tapusi uždarų grupių pozicija, o priešta
raujančios tiesioginiam stebėjimui, gan paradoksalios Galilėjaus 
heliocentristinės idėjos buvo gyvai ir su pritarimu svarstomos Ita
lijos miestų aikštėse. 

XX amžiuje mokslininkas gali susilaukti aukščiausio pripažini
mo („žmogus tikriausia to žodžio prasme"), jei jis yra teorijos, taip 
pat radikaliai, o galbūt dar radikaliau nutraukiančios ryšius su 
dogma ir dogmatiškuoju „akivaizdumu", kūrėjas. Mokslo antidog-
matiškasis paradoksalumas tapo dar svarbesnė negu anksčiau jo 
priimtinumo žmonėms sąlyga. XX amžiuje laiko dvasia ir žmonės 
skatino mokslininko mąstymą atitrūkti nuo „akivaizdumo", Dabar 
buvo liečiamos — tai būdingas šimtmečio bruožas — pačios ben
driausios sampratos. Mokslas jau nustojo teikti praktikai tik dali
nes savo išvadas. Tiesioginis gamybinių-techninių poslinkių ir di
delių mąstymo stiliaus poslinkių šaltinis buvo pagrindinės mokslo 
idėjos, erdvės ir laiko, Visatos ir jos evoliucijos, smulkiausių pa
saulėvaizdžio elementų — pasaulio bendrojo vaizdo samprata. 
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Kuo anksčiau ir labiau nutolsta mokslininkas nuo konkrečių 
klausimų prie to bendrojo Visatos vaizdo, tuo labiau jo kūryba 
priartėja prie aktualiausių problemų, dominančių visą žmoniją. 

Taip pat paaiškėjo, kad tiesiausiu keliu prie tų problemų ėjo 
paradoksaliausios ir radikaliausiai išsižadančios seno bendrosios 
pasaulio koncepcijos. Giliausių poslinkių žmonių gyvenime teori
niu pagrindu tapo koncepcijos, nepaprastai nutolusios nuo tiesio
ginių stebėjimų sferos, turinčios ryšio su greičiais, artimais šviesos 
greičiui, apimančios sritis, kurių parametrai milijardai šviesmečių 
ir trilijoninės centimetro dalys, radusios tame klasikinio mokslo 
požiūriu kuo paradoksaliausių sąryšių. 

Dabar „akivaizdžių dalykų" išsižadėjimas turi būti dar radi
kalesnis negu pirmojoje amžiaus pusėje. Svarstant Heizenbergo 
iškeltą elementariųjų dalelių vieningumo teoriją, Nilsas Boras pa
reiškė: „Nekyla jokių abejonių, kad prieš mus beprotiška teorija. 
Tiktai kyla klausimas, ar jinai pakankamai beprotiška, kad būtų 
teisinga". 

Sis paradoksas tiksliai apibūdina šiuolaikinę situaciją moksle. 
Mokslas — ne tiktai fizika, apskritai mokslas — turi dabar kelti 

„beprotiškas", t. y. radikaliai atsisakančias tradicinių pažiūrų ir 
todėl gan paradoksalias, idėjas. Atėjo laikas išsižadėti klasikinių 
gamtos mokslo pagrindų, išsižadėti dar radikaliau negu amžiaus 
pirmajame ketvirtyje, kai buvo pradėta kurti teorija apie erdvę, 
laiką, materiją, jos sandarą ir judėjimą. 

Mokslas iš savo praeities semiasi tokių posūkių į paradoksa
lias, „beprotiškas" koncepcijas pavyzdžių. Tos koncepcijos papras
tai gan greitai nueina kelią nuo „beprotiškumo" iki Kolumbo kiau
šinio reputacijos, jos tampa įprastomis, natūraliomis, „vienintelė
mis galimomis", vos ne aprioriškai būdingomis pažinimui ir, kad ir 
kaip ten būtų, „akivaizdžiomis". Kai kelias į viršūnę rastas, jis 
atrodo savaime suprantamas, ir sunku įsivaizduoti, kaip paradok
saliai buvo pasirinkta ta kryptis, kokio „narsiųjų beprotiškumo" 
reikėjo pasukti į tą kelią iš senojo, kuris tada atrodė vienintelis 
įmanomas. 

Kai teorija nusileidžia iš savo paradoksalumo aukštybių iki 
„akivaizdumo", „beprotiškumo" aureolė pereina jos kūrėjui. Moks
lininko biografijoje užfiksuojamas ne jo mokslinio žygdarbio 
rezultatas, o jeigu galima taip pasakyti, mokslo pažangos gra
dientas, susijęs su tuo žygdarbiu, užfiksuojamas žinių lygio kilimo 
greitis, žinių lygio išvestinė laike, staigaus pažinimo kilimo krei
vė. Mokslo istorija iš viso skiriasi nuo paties mokslo tuo, kad joje 
figūruoja ne pačios žinios, ne jų lygis, o jų išvestinės laike, perė
jimai nuo nežinojimo prie žinojimo, perėjimai nuo nelabai tikslių 
žinių prie tikslesnių. Tikslių žinių apie gamtą ypač spartaus gau-
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sėjimo momentai — mokslo vystymosi istorinio proceso svarbiausi 
taškai. Istoriniu aspektu mokslinio atradimo rezultatai lyginami 
su žinių lygiu prieš šį atradimą, ir jų skirtumas nesumažėja, kad ir 
kokie įprasti taptų minėtieji rezultatai. Remiantis sąvokų, su ku
riomis dar susidursime šioje knygoje, analogija, būtų galima pasa
kyti: žinių prieaugio, t. y. skirtumo tarp dviejų vienas po kito 
einančių mokslo lygių, vertinimas nepriklauso nuo to, iš kokių 
pozicijų tuos lygius vertiname, panašiai kaip koordinačių pokytis 
nepriklauso nuo atskaitos pradinio taško. Žinių prieaugis kai ku
riuo momentu visuomet išlieka toks pat įspūdingas, kad ir kaip 
toli nutoltume nuo žinių lygio, būdingo tam momentui. Perėjimas 
nuo plokščios Žemės prie sferiškos nepraranda savo reikšmingu
mo, šio perėjimo gradientas nesumenkėja, nors nuo graikų mokslo 
ir labai nutolome. Kiekvienas staigus ir radikalus pasaulio moks
linio vaizdo pasikeitimas — svarbus mokslo istorijos momentas — 
niekuomet nepraranda savo aktualumo, skirtumas tarp dviejų vie
na po kitos einančių mokslo pakopų nesumenkėja, perėjimo stai
gumo, paradoksalumo, „beprotiškumo" įspūdis neišnyksta. 

Mokslininko biografijoje toks lemiamas momentas išryškėja 
žiūrint pro jo gyvenimo, kūrybinio kelio ir pasaulėžiūros prizmę, 
siejant su jo mokslinio temperamento ypatumais, su jo vidiniu pa
sauliu ir išoriniais įvykiais. Mokslinės pažangos tempas, jo gra
dientas, išvestinė laike, kaip tik atitinka tai, ką galima pavadinti 
genialumo masteliu. 

Genijus ne tas, kuris daug žino, nes toks apibūdinimas yra 
reliatyvus. Genijus daug prideda prie to, kas buvo žinoma iki jo. 
Kaip tik toks pridėjimas susijęs su intelekto ypatybėmis ir ne tik 
su jomis, bet ir su mąstytojo emociniu pasauliu. 

Heinė yra pasakęs, kad nykštukas, atsistojęs ant milžino pečių/ 
mato toliau už milžiną, „tačiau jame neplaka milžino širdis". 

Genijaus epigonai žino paprastai daugiau už jį, tačiau jie ne
prideda nieko arba beveik nieko prie to, ką žmonės žinojo anks
čiau, jų veiklai galbūt būdinga platesnis pažinimas (reliatyvi vertė!), 
tačiau nulinė arba beveik nulinė išvestinė laike. Ne tik epigonų 
mintyse, bet ir jų jausmuose bei polinkiuose nėra „Fausto dvasios". 

Norint ne tik išgirsti „milžino širdies plakimą" Einšteino bio
grafijoje, bet ir suprasti to plakimo ryšį su mąstytojo moksliniu 
žygdarbiu, reikia turėti omenyje, kad moksle nebuvo tokio „bepro
tiško", tokio paradoksalaus ir staigaus perėjimo prie pasaulio nau
jo vaizdo kaip perėjimas nuo Niutono vaizdinių prie Einšteino idė
jų. Buvo pereita nepaprastai radikaliai, nors Einšteinas tęsė, 
apibendrino ir užbaigė Niutono pradėtą dalyką. 

Du šimtmečius Niutono sistema buvo galutinis atsakymas J 
pagrindinius mokslo klausimus, galutinis, kartą visiems laikams 
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duotas pasaulėvaizdis. Toks vertinimas atsispindėjo išgarsėjusiame 
Popo eilėraštyje: 

Gamta ir dėsniai Įos skendėjo tamsoje, 
Kai dievas tarė: „Tebūnie Niutonas!", Ir nušvito viskas. 
Pasirodžius Einšteino reliatyvumo teorijai ir išsižadėjus pradinių 

Niutono mechanikos idėjų, buvo parašytas šio dvieilio tęsinys: 
...Bet neilgam. „Einšteinas tebūnie!",— pasakė nelabasis, 
h viskas vėl gilion tamson paniro. 

Sis sąmojis atspindėjo gan paplitusią mintį. Daugeliui atrodė, 
kad Niutono mechanikos dėsnių išsižadėjimas — tai objektyvaus 
pasaulio mokslinio pažinimo išsižadėjimas. Dogmatiškoji mintis 
sutapatina esamą mokslo išsivystymo pakopą su visu mokslu, ir 
perėjimas į naują pakopą atrodo jai kaip mokslo žlugimas. Dogma
tiškoji mintis gali tempti mokslą nuo naujosios pakopos žemyn ant 
senosios arba nepripažinti mokslo rezultatų objektyvaus tikrumo. 
Vienintelis dalykas, kurio negali dogmatiškoji mintis — įžvelgti, 
kad mokslo esmė yra nuoseklus, begalinis ėjimas prie vis tiksles
nio realaus pasaulio vaizdavimo. 

Reliatyvumo teorija paveldėjo per visą mokslo istoriją einantį 
nuoseklų antropocentrizmo išsižadėjimą, žmogaus kaip Visatos 
centro išsižadėjimą, suabsoliutinto pasaulėvaizdžio, kuris tarsi at
siveria žemiškajam stebėtojui, atsisakymą. 

Gilioje senovėje antropocentrizmą išreikšdavo absoliutaus 
viršaus ir absoliučios apačios idėja, kuri prieštaravo Žemės sferiš-
kumo teorijai. Tuomet buvo manoma, kad antipodai, gyvenantys 
priešingoje Žemės pusėje, turėtų nukristi ,,žemyn". Senovės Grai
kijoje kartu su rutulio formos Žemės vaizdiniu atsirado „viršaus" 
ir „apačios" reliatyvumo idėja, visų krypčių erdvėje lygiavertišku
mo, erdvės izotropiškumo idėja. Bet kartu atsirado rutulio formos 
Žemės, kaip Visatos centro, vaizdinys. Pagal šį požiūrį judėjimas 
Žemės atžvilgiu — tai absoliutus judėjimas; frazė „kūnas juda Že
mės atžvilgiu" ir frazė „Zemė juda kūno atžvilgiu" nusako skirtin
gus procesus, pirmoji esanti absoliučiai teisinga, antroji — absoliu
čiai klaidinga... 

Kopernikas sugriovė geocentrinę sistemą. Naujas Visatos cen
tras — Saulė — neilgai užėmė tą vietą. Tą centrą panaikino, ir 
Džordano Bruno Visatoje jau nebuvo jokio centro, jokio nejudan
čio orientyro. 

Bet nesusieto su kitais kūnais konkretaus kūno absoliutaus 
judėjimo samprata išliko. Iki pat XIX amžiaus pabaigos buvo ma
noma, kad optiniai procesai judančiame kūne vyksta kitaip negu 
nejudančiame ir tas skirtingumas žodžiui „judėjimas" suteikiąs 
prasmę neatsižvelgiant į kitą kūną, kurio atžvilgiu tas kūnas juda. 
Buvo teigiama, kad pasaulio erdvė esanti pripildyta absoliučiai ne-
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judančio eterio, ir manoma, kad judančiame kūne jaučiamas 
„eterio vėjas", panašus į vėją, kuris dvelkčioja į bėgantį žmogų. 

Einšteinas 1905 metais straipsnyje „Judančiųjų kūnų elektrodi
namika", išspausdintame žurnalo „Annalen der Physik" septynio
liktajame tome, šį požiūrį paneigė. Minėtame straipsnyje Einšteinas 
vadovaujasi požiūriu, kad visuose kūnuose, judančiuose vienas 
kito atžvilgiu be pagreičio, šviesos greitis yra pastovus. 

Netrukus reliatyvumo teorija aiškia forma buvo išdėstyta re
miantis keturmate geometrija. Mus supančioje trimatėje erdvėje 
kiekvieno taško padėtis nusakoma trimis skaičiais. Prijungę prie 
jų ketvirtąjį skaičių — laiką, gautume geometrinį įvykio vaizdi
nį — materialios dalelytės buvimo tam tikrame taške tam tikru 
momentu vaizdą. Pasitelkus keturmate geometriją ir keturmečio 
erdvės-laiko vaizdinį, buvo išdėstyti minėtuosius įvykius, t. y. ma
terialių dalelių buvimą skirtinguose taškuose skirtingais momen
tais, valdantys dėsniai (kitais žodžiais tariant, dalelių ir iš jų suda
rytų kūnų judėjimo dėsniai). 

1905 metais Einšteino paskelbtoji reliatyvumo teorija teigia, 
kad vidiniai procesai kūnuose vyksta vienodai, nepriklausomai 
nuo tų kūnų tiesiojo ir tolygaus judėjimo. Judant iš inercijos, vidi
nių judėjimo efektų nėra. Todėl Einšteino teorija, apie kurią iki 
šiol buvo kalbama, vadinama specialiąja reliatyvumo teorija. 
Vėliau, 1916 metais, Einšteinas reliatyvumo principą pritaikė ir 
judėjimui su pagreičiu. Dar vėliau Einšteinas daugelį metų kūrė 
vieningąją lauko teoriją, t. y. teoriją, kuri aprėptų ir gravitacijos, 
ir elektromagnetinio lauko dėsnius kaip atskirus atvejus. 

Kodėl šiomis gan abstrakčiomis problemomis taip susidomėjo 
plačiausi visuomenės sluoksniai? Kodėl reliatyvumo teorijos kūrėju 
buvo domimasi daug labiau negu bet kurios kitos mokslinės teo
rijos pasirodymu? Kodėl žmonija pastebėjo, kad Einšteinas yra 
gyvas XX amžiaus mokslo su neregėtomis jo kuriamosiomis gali
mybėmis ir neregėtais pavojais įsikūnijimas? 

Einšteino gyvenimo prasmę ir svarbiausią turinį tam tikru 
mastu atskleidžia ne vien tik jo mokslinis, publicistinis bei epis
tolinis palikimas, bet ir specialios autobiografinės apybraižos. 
Prie jų priklauso ir apybraiža, parašyta 1955 metais, mėnuo prieš 
mirt į ' , taip pat gan platus straipsnis „Autobiografijos metmenys" 
(„Autobiographisches") 2. Sis straipsnis labiausiai skiriasi nuo įpras-

1 2r. Helle Zeit —Dunkle Zeit: In Memoriam Albert Einstein.—Hrsg. 
Carl Seelig. Zürich, 1956, S. 9—17. Toliau žymima: Helle Zeit, nurodant 
puslapĮ. 

2 Albert Einstein. Philosopher-Scientist.—Ed. by Paul. A. Schlipp. 
Evanston, 1949. Zr. rusų к.: Эйнштейн А. Собрание научных трудов.— 
М., 1967, т. 4, с. 259—293. Toliau žymima: Эйнштейн, nurodant tomą 
lr puslapi. 
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tinių autobiografijų. „Stai aš čia sėdžiu ir rašau 68-aisiais savo 
gyvenimo metais kažką panašaus j nekrologą pačiam sau",— pra
deda Einšteinas ir paskui pasakoja, kaip jis pajuto viską nustelbian
tį pasaulio racionaliųjų dėsnių pažinimo potraukį. Vėliau jis 
išdėsto savo gnoseologinį credo ir vėl grįžta prie „nekrologo", prie 
matematinių interesų genezės. Didelėje straipsnio dalyje vertina
mos svarbiausios XVII—XIX amžių fizikinės idėjos — Niutono 
mechanikos, termodinamikos, elektrodinamikos — ir tada fizikinės 
idėjos, atsiradusios mūsų šimtmetyje. Apibendrinęs Niutono 
mechanikos vertinimą, Einšteinas sako: 

„...Ir tai nekrologas?"— gali paklausti nustebęs skaitytojas. Iš 
tikrųjų — taip, norėtųsi man atsakyti. Todėl kad svarbiausia mano 
tipo žmogui yra tai, ką jis galvoja ir kaip jis galvoja, o ne tai, ką 
jis daro arba patiria. Vadinasi, nekrologui iš esmės pakanka išsa
kyti tas mintis, kurios suvaidino didelį vaidmenį mano siekiuose". 

Mes daug kartų grįšime prie Einšteino autobiografijos pasako
dami apie jo pasaulėžiūrą ir didžiųjų atradimų ištakas. 

Einšteinas neatsitiktinai pavadino savo autobiografiją nekro
logu. Šiuo atveju „nekrologas"— tai kūrybos ir pasaulėžiūros api
bendrinantis vertinimas. Einšteinas iš biografijos išskyrė istoriją: iš 
kaleidoskopiškai margo, kupino greit pamirštamų ir smulkių įvykių 
gyvenimo jis išskyrė tai, kas daro tą gyvenimą žmonijos dvasinės 
istorijos elementu. Niekuomet dar mokslo istorija taip nesutapo 
su mokslininko kūrybiniu keliu. Tai ir yra mąstytojo genialumas. 
Kaip minėta, genijus — tai žmogus, kurio gyvenimas labiausiai su
tampa su žmonijos gyvenimu. Genialaus mokslininko interesai — 
tai besiplėtojančio mokslo saviti poreikiai, genijaus siekiai — tai 
saviti mokslo keliai, genijaus pasiekimai — tai mokslo perėjimai 
nuo vienos pakopos ant kitos, aukštesnės. Toks sutapimas buvo 
itin (tarp fizikų galbūt neturintis precedento) būdingas Einšteinui. 

Kaip tik todėl Einšteinas niekuomet negalvojo apie savo genia
lumą ir į kiekvieną mėginimą sieti jo vardą su šiuo epitetu atsa
kydavo jam būdingu, nepaprastai nuoširdžiu, visiškai vaikišku 
juoku. Mintys apie savo asmenybę įeina į kompleksą „tik asme
niška", iš kurio genijus išsivaduoja tapdamas „antasmeniško" pro
ceso reiškėju. 

Priešpriešinimas „tik asmeniška" ir „antasmeniška" Einšteino 
biografijoje (tos sąvokos pasirodo joje nuo pirmųjų puslapių) nu
lemia „nekrologo" sandarą; joje pabrėžiamas Einšteino intelektua
linio gyvenimo traktavimo retrospektyvus pobūdis, ypatingas dė
mesys jo didžiosioms, iš tiesų istorinėms gairėms. Galėsime smul
kiau apsistoti prie to be galo svarbaus jo autobiografijos bruožo. 
Cia tik pažymėsime, kad ir Einšteino biografijoje reikia tam tikru 
mastu laikytis autobiografijos sandaros pasakojant apie Einšteino 
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dvasinį vystymąsi, reikia dažnai atitrūkti nuo chronologinio nuo
seklumo, pateikti apibendrinančias charakteristikas, apžvelgti 
mokslininko gyvenimo sutapimus su mokslo istorine evoliucija. 
Tuomet ji bus genijaus biografija. 

Biografija nebus Einšteino biografija, jeigu jos pradiniu tašku 
netaps reziumuojantis istorinio proceso, įsikūnijusio reliatyvumo 
teorijos kūrėjo kūrybiniame kelyje, apibūdinimas. Tačiau ji nebus 
Einšteino biografija, jeigu viskas bus paverčiama apibendrinančio
mis charakteristikomis ir istorinėmis problemomis. Trims Einšteino 
amžininkų kartoms brangios ir mažiausios jo gyvenimo smulkme
nos, jo išvaizda, jo įpročiai, jo kalbėsena. Žmonių atmintyje įstrigo 
ne tik jo didžiulės galios intelekto nuojauta (dažniausiai intuityvi), 
bet ir žmogiškumas, romumas, žavesys. 

Nors visos Einšteino idėjos buvo abstrakčios, nors jis intensy
viai siekė nutolti nuo kasdieniškų reikalų, ir tai lėmė jo gyvenimo 
prasmę, jį žmonija prisimena ne kaip pranašą be konkrečių bruo
žų, iš abstrakčios minties aukštumų skelbusį žmonėms šventus 
priesakus. Pagaliau tai susiję su pasaulėžiūra ir su mokslinio žyg
darbio prasme. Einšteinas žinojo — tai buvo viena iš jo pradinių 
idėjų,— kad abstrakti mintis, nepriekaištinga logišku griežtumu, 
negali pati savaime atrasti tikruosius Visatos dėsningumus. Paga
liau Einšteinas atrado naujus priesakus, naujas pasaulines lygtis-
remdamasis eksperimentu, sutriuškinusiu senuosius kanonus. 

Dogmatiškų doktrinų kūrėjai tampa dievaičiais jau savo tiesio
ginių mokinių akyse. Einšteinui tokia lemtis negresia net ir toli
miausioje ateityje. Neaprioriškas ir nedogmatiškas reliatyvumo 
teorijos pobūdis harmoningai derinasi su jos kūrėjo paveikslu. 
Einšteinas nuo pat paauglystės siekė rasti pasaulio racionalią sche
mą, tačiau net pagalvoti nedrįso apie apriorinius rėmus, tarsi su
teikiančius ratio chaotiškam būties srautui. Priešingai, rafio, tvar
ka būdinga pasauliui kaip esančiam „už to, kas asmeniška", nepri
klausomam nuo sąmonės objektui. 

Panašiai ir didelės idėjos, apimančios visą pasaulį, išauga iš 
nenutrūkstamo empirinių žinių srauto, jos ieško tame sraute pa
tvirtinimo, keičiasi, įgyja bendrumo, konkretinamos. Taip supran
tant mokslinių idėjų genezę, jos niekuomet neatrodo pranašiškos, 
o jų autorius pranašu — nei sau pačiam, nei žmonijai. 

Einšteino autobiografija baigiama žodžiais: „Šis pasakojimas 
pasiekė savo tikslą, jeigu jis parodė skaitytojui, kaip susijusios 
tarp savęs viso gyvenimo pastangos ir kodėl jos atvedė prie tam 
tikrų lūkesčių" 3. 

3üHtureüH, T. 4, c. 293, 
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Autobiografija nuosekliai pasakoja apie pagrindines Einšteino 
veiklos kryptis, ir cituotoji frazė gali reikšti ryšio tarp tų krypčių 
konstatavimą. Einšteino kūrybinis kelias daro nuostabaus loginio 
darnumo įspūdį ir šiuo požiūriu yra panašus į tvarkingą, racionalų 
ir vieningą pasaulį, kurio Einšteinas ieškojo netvarkingoje pavie
nių stebėjimų ir eksperimentų kaitoje. Suprantama, tai ne tik ana
logija. Kiekvienas didis mąstytojas pagaliau yra pajungęs savo 
gyvenimą vieningam intelekto žygdarbiui. Tačiau Einšteinas iš dau
gelio gamtos tyrinėtojų išsiskiria mokslinių interesų ir minties 
krypčių harmonija. Galbūt geriau būtų sakyti ne „harmonija", o 
„melodija": Einšteino minčių kryptys, einančios viena po kitos lai
ko prasme, sudaro tokią dėsningą seką, kad Einšteino biografui 
beveik nereikia eikvoti jėgų kūrybinio gyvenimo įvykių vidinės 
logikos ieškojimams. Ir ne tik kūrybinio. Einšteino asmeninis gy
venimas daugiausia buvo pajungtas jo mokslinio žygdarbio logi
kai. Einšteinas norėjo savo autobiografijoje nutolti nuo visko, kas 
atsitiktina ir asmeniška, kad galėtų pateikti „antasmeninę" minties 
evoliuciją. Tačiau jis tai darė ne tik post iactum autobiografijoje, 
bet ir pačiame gyvenime. Skaitant Einšteino autobiografiją, atro
do, kad tai muzikinis kūrinys, kuriame kiekviena nata yra viena
reikšmiškai nulemta bendros temos. 

Einšteino autobiografijoje yra formulių, kurios skliaustuose nu
sako visą Einšteino kūrybinį kelią ir kartu visą mokslo istorinę 
raidą. Aš norėčiau pasinaudoti tomis formulėmis ir pavadinti kny
gą apie Einšteiną „Bėgimas nuo stebuklo"; taip Einšteinas vadin
davo paradoksalaus fakto sukeltos nuostabos įveikimą, to paradok
salaus fakto įtraukimą į racionalią pasaulio schemą. Taip pat no
rėčiau pavadinti šią knygą „Bėgimas nuo akivaizdumo". Einšteinui 
„akivaizdu" buvo tai, kas atitikdavo įprastinius vaizdinius, ir 
mokslo esme jis laikė kūrimą naujų koncepcijų, kurios prieštarauja 
„akivaizdžioms" loginėms schemoms ir „akivaizdiems" stebėjimų 
rezultatams, tačiau atitinka tikslesnį eksperimentą ir tikslesnę, 
griežtesnę bei darnesnę loginę schemą. 

Ir pagaliau norėčiau knygą apie Einšteiną pavadinti „Bėgimas 
nuo kasdieniškumo". Einšteinas savo autobiografijoje pasakoja, 
kaip jo sąmonėje visa tai, kas kasdieniška, laikina, asmeniška, už
leisdavo vietą viską apimančiam siekiui pažinti realaus pasaulio 
vienovę. 

Visos tos formulės leidžia pajusti sukrečiantį Einšteino vientl-
Į sumą, jo biografiją persmelkiančią minties ir jausmo harmoniją. 

Einšteino, pasinėrusio į apskaičiavimus, kurie turi atsakyti į klau
simą, ar Visata begalinė ar nebegalinė, paveikslas ir žmogaus, per-
rašinėjančio ranka savo pirmąjį straipsnį apie reliatyvumo teoriją, 
kad parduotas autografas suteiktų lėšų kokiai nors visuomeninei 
iniciatyvai (penktajame dešimtmetyje jį nupirko Kongreso biblio-

teka už daugelį milijonų), paveikslas,—jie atrodo susilieję; mums 
atrodo, kad kiekvienu atveju tik taip ir galėjo pasielgti Einšteinas. 
Mes įsitikinę, kad tik žmogus, niekad negalvojęs apie save, galėjo 
taip nuosekliai išsižadėdamas bet kokio asmeniškumo kurti teoriją, 
nutraukiančią ryšius su stebėjimų akivaizdumu, su logikos akivaiz
dumu, su tūkstantmete tradicija, „beprotišką" aukščiausia ir kil
niausia šio žodžio prasme teoriją. Šiuo aspektu Einšteino dvasinis 
tyrumas atrodo mums neatskiriamas nuo titaniškos mąstymo galios. 

Levo Tolstojaus „Pirmuosiuose prisiminimuose" įdėtas apsaky
mas apie „žaliąją lazdelę", ant kurios išrašyta žmonių laimės pa
slaptis ir kitokie slėpiningi dalykai, galėję atsiskleisti, jeigu vieną 
valandą negalvotum apie nereikšmingus dalykus. Norint įsigyti 
„žaliąją lazdelę" moksle, reikia tokios nenukrypstančius į šalį min
ties, kuri būtų lygiavertė būsenai, kai sąmonėje, apsivaliusioje 
nuo visko, kas laikina ir asmeniška, nėra jokių pašalinių akstinų. 

Jeigu Einšteino biograiiją pasakotume kaip vieningą vis bend
resnių ir tikslesnių pasaulio dėsningumų ieškojimų procesą, tai 
toks pasakojimas galės būti suskirstytas į šias dalis. 

Paauglystės laikotarpiu pirmieji polėkiai siekti to, kas „ant-
asmeniška", gyvenimo tikslo ieškojimas sužadino gamtamokslinius 
interesus, troškimą pažinti objektyvaus pasaulio dėsningumus. Stu
dijų metais formavosi pasaulėžiūra ir buvo kaupiamos matematikos 
bei fizikos žinios, tų žinių sintezė atvedė į specialiosios reliatyvu
mo teorijos kūrimą. Šios teorijos sukūrimu baigėsi Einšteino kūry
binio gyvenimo pirmoji dalis. 

Antroji dalis — mėginimai reliatyvumo teoriją apibendrinti ju
dėjimui su pagreičiu. Jie baigiasi bendrosios reliatyvumo teorijos 
atsiradimu, naująja kosmologija, kuri pagrįsta bendrąja reliatyvu
mo teorija, ir jos patvirtinimu stebint Saulės užtemimą, kas suteikė 
teorijai platų pripažinimą. 

Trečiąjį laikotarpį ženklina (dažniausiai neryškiai) atomo eros 
artėjimas. Trečiajame dešimtmetyje kuriama mikropasaulio teori
j a — kvantinė mechanika. Einšteinas kritiškai nusiteikęs kai kurių 
šios teorijos idėjų atžvilgiu, Pats jis kuria, tiksliau stengiasi kurti, 
vieningąją lauko teoriją. 

Daugeliu atvejų vertinant Einšteino kūrybą, ypač biografines 
apybraižas, remiamasi pripažinimu, kad Einšteino šios srities idė
jos buvusios bevaisės. Tačiau dabar fizikoje ryškėja tokios tenden
cijos, kurios leidžia kitaip žiūrėti į senuosius vertinimus ir kitaip 
traktuoti neprilygstamai intensyvios intelektinės veiklos, užpil
džiusios pusę didžiojo mąstytojo gyvenimo, objektyviąją prasmę. 
Todėl minėtų tendencijų analizė ir elementariųjų dalelių teorijos 
tolesnės raidos prognozės yra prielaida apibendrinančiai vertinti, 
vadinasi, ir traktuoti Einšteino kūrybinį kelią. 
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PAAUGLYSTĖ 
J; vadino caca berniuku dėl li
guistos meilės tiesai ir teisingumui. 
Tai, kas tada aplinkiniams atrodė 
liguista, dabar mes įsivaizduojame 
kaip įgimto, neišraunamo instinkto 
išraišką. Kas pažįsta Einšteiną kaip 
žmogų ir kaip mokslininką, tam 
aišku, kad ta vaikiška liga buvo 
tik jo nesugriaunamo moralinio 
sveikumo apraiška, 

A. Moškovskis 

Aplinka, kuri Einšteinui teikė pirmuosius gyvenimo įspūdžius, lei
do jam anksti pajusti dvi griežtai priešingas istorines tradicijas. 
J is jautė jas ir vėliau — visą gyvenimą. Viena tradicija — raciona
listinė. Svabijoje, kur gimė Einšteinas, ji turėjo tvirtas šaknis, ku
rios iš dalies driekėsi į čia iš Elzaso ir dar iš toliau — iš Prancūzijos. 
Kita tradicija — aklas tikėjimas policinės valstybės neklystamumu, 
taip reljefiškai pavaizduotas Heinricho Mano. Jos atstovai buvo 
prūsų karininkai ir valdininkai, diegę pietų Vokietijoje vėl sukur
tą imperinį valstybingumą. Einšteinas tapo pirmosios, racionalisti
nės, tendencijos reiškėju. Jo gyvenimo idealas buvo pasaulio vie
novės ir jo racionalaus suvokiamumo pažinimas. Tiesa, paradok
salusis Einšteino pasaulis yra tolimas nuo sustingusio pasaulėvaiz
džio, kuriuo rėmėsi XVIII amžiaus klasikinio racionalizmo atstovai. 
Bet visa, kas lydėjo iš XVIII amžiaus paveldėtą racionalistinę pa
saulėžiūrą,— proto savarankiškumo idėja, Voltero ironija ir jo 
pakantumas, Ruso paskelbtasis įgimtų siekių gynimas nuo tironi
jos,— tam tikru mastu išliko Einšteino aplinkos papročiuose ir pa
žiūrose ir, apgaubta ankstyvųjų įspūdžių, išliko gyva jo sieloje. 
Išliko ir priešiškumo tradicija. Ji, Einšteinui gyvam esant, įgijo 
formą ir mastus, grėsusius pačios civilizacijos likimui. 

Albertas Einšteinas gimė 1879 metų kovo 14 dieną Ulme — 
Svabijos Alpių papėdėje, kairiajame Dunojaus krante. Šis senovi
nis miestas, kurio istorija prasideda IX amžiuje, kažkada buvo 
vienas iš žymesnių ir klestinčių Svabijos miestų sąjungoje. XVI am
žiuje Ulmas, tuo metu jau tapęs didele tvirtove, dalyvavo protes
tantų kunigaikščių kovoje prieš katalikų bažnyčią ir imperatoriaus 
valdžią. Napoleono karų metu čia buvo sutriuškinta austrų gene
rolo Mako armija, ir tai išgarsino Ulmą. 

1809 metais pagal Vienos taikos sutartį, įtvirtinusią Austrijos 
pralaimėjimą, Ulmas įėjo į Viurtembergo karalystę. 1842 metais 
sugriautus tvirtovės pastatus prūsų inžinieriai atstatė ir atnaujino. 
Aplink Ulmą buvo pastatyta dvylika fortų ir tvirtovės bokštų, už
ėmusių abu Dunojaus krantus. 
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Aštuntajame dešimtmetyje Ulmas tebeturėjo vidurinių amžių 
Svabijos miesto bruožų, siauros, kreivos gatvelės, namai su smai
liais frontonais, didžiulė, kyšanti virš miesto stogų gotikos stiliaus 
XV amžiaus katedra su šimto šešiasdešimties metrų aukščio bokš
tu. Iš jo atsiveria lygumų ir kalvų iki Tirolio ir Šveicarijos kalna
gūbrių panorama, Svabijos Alpių perspektyva, tolumoje matyti 
Bavarijos ir Viurtembergo laukai, o visiškai čia pat — galingi Vil-
helmsburgo tvirtovės ir ją supančių fortų kontūrai, miesto rotušė, 
turgaus aikštė, liejyklėlės ir audimo fabrikai. Trisdešimt tūkstančių 
gyventojų — prekiautojai audeklu ir oda, padieniai darbininkai, 
amatininkai, liejikai, audėjai, mūrininkai, staliai, meistrai, gami
nantys garsiąsias Ulmo pypkes, baldininkai, aludariai. Daugiausia 
vietiniai švabai — du trečdaliai katalikų, trečdalis liuteronų, keli 
šimtai žydų, kurių gyvenimo būdas mažai kuo skiriasi nuo visų. 

Visur girdėti melodingas švabų dialektas, kurio pėdsakai ilgam 
išliko Einšteino tarsenoje ir kurį per visą gyvenimą išlaikė Elza, 
Einšteino žmona. Jos lūpose Albert visada buvo „Alberti", kraš
tas (Land) — Landi, miestas (Stadt) — Stadtl ' . Šio minkšto emocio
nalaus dialekto tone skambėjo kapota ir aštri prūsų karininkų bei 
valdininkų, pamažu užtvindžiusių švabų žemes, kalba. Šis disonan
sas išreiškė ir simbolizavo gilesnius anksčiau minėtų idėjinių ir 
kultūrinių tradicijų skirtumus. Viurtembergo smulkiajai buržuazi
jai buvo būdingas tam tikras pažiūrų platumas, religinis ir nacio
nalinis pakantumas — bruožai, priešingi nacionalizmui, ribotumui 
ir pasipūtėliškam nepakantumui, kuriuos nusako žodžiai „prūsiš
kasis raugas". 

Aplinkoje, kuriai priklausė Einšteino šeima, gyvavo Heinės, 
Lesingo ir Šilerio kultas. Jų knygos lentynose buvo greta Biblijos 
žydų šeimose ir greta Evangelijos krikščionių šeimose. Ypač popu
liarus buvo Šileris, kurio veikaluose skambėjo gimtoji švabų 
leksika. 

Einšteino šeima 1877 metais į Ulmą buvo atsikrausčiusi iš Bu-
chau, kito Viurtembergo karalystės miestelio. Jo tėvas, Hermanas 
Einšteinas, baigęs Štutgarto gimnaziją, norėjo įstoti į universitetą: 
jis turėjo matematinių gabumų ir domėjosi ja. Tačiau vietoj uni
versiteto teko imtis prekybos. 1878 metais Hermanas Einšteinas 
vedė turtingo Štutgarto grūdų pirklio dukterį Poliną Koch. Ulme 
dešimčia metų anksčiau buyo įsikūręs Einšteino senelis, čia buvo 
nemaža giminių Hermanas Einšteinas atidarė Ulme elektrotech
nikos krautuvę. Echingene, už dvidešimt penkių kilometrų nuo 
Ulmo, gyveno Hermano Einšteino pusbrolis Rudolfas. Jis turėjo 
dukterį Elzą — būsimą Alberto žmoną. Iš motinos pusės jie buvo 
dar artimesni giminės: Elzos motina buvo Polinos Koch sesuo. 

1 Frank P. Einstein, his life and times.—New York, 1947, p. 4. Toliau 
žymima: Frank, nurodant puslapį. 
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1880 metais Alberto tėvai persikėlė j Miuncheną. Hermanas ir 
jo brolis Jakobas čia atidarė elektrotechnikos dirbtuves. Kai Alber
tui buvo penkeri metai, jie persikraustė į Zendlingą — Miuncheno 
priemiesti, pasistatydino namą ir nedidelį fabriką, kur buvo gami
namos dinamomašinos, Voltos lanko žibintai ir matavimo prietai
sai. Statybai buvo išleisti Einšteino motinos kraičio likučiai. 

Miunchene 1881 metais gimė Alberto sesuo Maja. Beveik 
bendraamžiai, jie paskui labai gerai sugyveno. Sodas aplink namą 
būdavo jų žaidimų vieta. 

Hermanas Einšteinas įdiegė savo šeimai meilę gamtai. Tradicija 
tapo reguliarūs pasivaikščiojimai po vaizdingas miesto apylinkes. 
Juose dalyvaudavo daugelis giminaičių, kartais Rudolfas Einštei
nas, kuris atvažiuodavo iš Echingeno su mažąja Elza. 

Alberto motina skambindavo pianinu ir dainuodavo. Jos mėgs
tamas kompozitorius buvo Bethovenas, ir su didžiausiu malonumu 
ji atlikdavo jo sonatas. Visa šeima mėgo muziką ir klasikinę vo
kiečių literatūrą. 

Jakobas Einšteinas, labai išsilavinęs inžinierius, išugdęs Alber
to pomėgius matematikai, gyveno savo brolio Hermano Einšteino 
šeimoje. Broliai kartu vadovavo elektrotechnikos fabrikui. Herma
nui priklausė komercinis, Jakobui — techninis vadovavimas. Her
manas didelės laimės komercijoje neturėjo, ir šeimos lėšos buvo 
gan ribotos. 

Albertas augo ramus, tylus berniukas. Jis šalindavosi draugų 
ir nedalyvaudavo triukšminguose žaidimuose. Jam buvo grasus 
bendraamžių mėgstamas žaidimas kareiviais. Visoje šalyje aidėjo 
karinių orkestrų muzika. Iškilmingai žygiuodavo kariuomenė, ka
reivius iš paskos sekdavo susižavėję berniūkščiai, o ant šaligatvių 
stoviniuodavo miesčionys, su pasididžiavimu stebėdami tą jaunos 
imperijos žygiavimą, patenkinti naujais akiračiais, atsiveriančiais 
jų palikuonių karjerai. O vargšas mažasis Albertas, įsikibęs į tėvo 
ranką, verkdavo ir prašydavosi namo. Triukšmas jį nervino ir 
gąsdino. 

Albertui paūgėjus, atėjo laikas atiduoti jį mokyklon. Pradinės 
mokyklos Vokietijoje buvo bažnyčios žinioje, ir mokymas buvo 
organizuotas pagal išpažįstamos tikybos principą. Žydų mokykla 
buvo toli nuo namų, be to, ir mokymasis joje buvo ne pagal lėšas. 
Berniuką atidavė į netoli esančią katalikų mokyklą Cia mokyklos 
draugai atkreipė dėmesį į būdingą Alberto bruožą — liguistą meilę 
teisingumui. Moškovskis, trečiajame dešimtmetyje užlašinėjęs savo 
pokalbius su Einšteinu, apie tą jau vaikystėje atsiradusį didžiojo 
savo pašnekovo bruožą ir pasakoja eilutėse, kurios yra šio skyriaus 
epigrafas 2 . Matyt, čia, pradinėje mokykloje, Einšteinas pirmą 

2 Мошковский А. Альберт Эйнштейн: Беседы с Эйнштейном о 
теории относительности и общей системе мира.— М., 1922, с. 191—192. 
Toliau žymima: Мошковский, nurodant puslapį. 
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kartą susidūrė su antisemitizmu. „2ydų vaikų,— rašo Moškovskis 
pagal Einšteino žodžius,— mokykloje buvo mažuma, ir mažasis Al
bertas pajuto čia ant savęs pirmuosius antisemitizmo bangos, kuri 
grėsė iš išorinio pasaulio užlieti ir mokyklą, purslus. Pirmą kartą 
jis pajuto, kaip kažkas priešiška įsibrovė kaip disonansas į paprastą 
ir harmoningą jo sielos pasaulį" 3. 

Galbūt tas disonansas buvo ne pirmasis. Jis greičiausiai nesą
moningai asocijavosi su prūsų karinių dūdų garsais klasikinės mu
zikos fone, su komandų šūksniais minkšto ir emocionalaus pietų 
Vokietijos dialekto fone. Suprantama, tik po daugelio metų Ein
šteinas galėjo įžiūrėti įvairių tamsios, iracionalios jėgos apraiškų 
bendrumą, jėgos, veikiančios prieš protą ir harmoniją, prie kurių 
nuo pat vaikystės linko jo siela. Tačiau jau dabar antisemitizmo 
purslai žeidė Einšteiną ne todėl, kad jis buvo jų auka, o todėl, kad 
jie buvo priešingi jau įsitvirtinusiems jo sąmonėje proto ir teisin
gumo idealams. Kad ir kaip ten būtų, jie nesukėlė Einšteinui (nei 
tuo metu, nei vėliau) nacionalinio išskirtinumo jausmo; priešingai, 
jie diegė jo sieloje žmonių internacionalinio solidarumo, ištikimy
bės šiems idealams pradus. 

Dešimties metų Einšteinas įstojo į gimnaziją. Čia aplinka blo
gai derinosi su paauglio polinkiais ir charakteriu. Klasikinių daly
kų mokymasis išsigimė į lotynų ir graikų gramatikos kalimą, o 
istorija — j nuobodžią chronologiją. Mokytojai mėgdžiojo karinin
kus, o mokiniai atrodė kaip žemesnio rango pavaldiniai. Prisimin
damas tuos laikus, Einšteinas yra pasakęs: „Mokytojai pradinėje 
mokykloje man atrodė kaip seržantai, o gimnazijoje — kaip leite
nantai". Šiame bendrame fone buvo ir šviesių dėmių. Gimnazijoje 
dirbo mokytojas, pavarde Ruesas, mėginęs mokiniams atskleisti 
antikinės civilizacijos esmę, jos įtaką klasikinei ir tuometinei vo
kiečių kultūrai, kultūrinio gyvenimo epochų ir kartų perimamumą. 
Visiems laikams Einšteinas įsiminė pasigėrėjimą, kurį jis jausdavo 
per Rueso pamokas, kai buvo skaitomas „Hermanas ir Dorotėja",-
romantinio sentimentalizmo šedevras. Einšteinas susižavėjo savo 
mokytoju, ieškodavo progų pasikalbėti su juo, noriai prisiimdavo 
bausmę — pasilikdavo be pietų Rueso budėjimo dienomis. Vėliau, 
jau tapęs profesoriumi Ciūriche, Einšteinas, važiuodamas per 
Miuncheną, nutarė aplankyti Ruesą. Senajam mokytojui nieko ne
sakė varganai apsirengusio jaunuolio pavardė. Jis pagalvojo, kad 
tas prašys paramos, ir priėmė jį labai šaltai. Einšteinas paskubo
mis išėjo. 

Berniukas pereidavo iš klasės į klasę. Susikaupęs ir tylus, jis 
be didelio pasižymėjimo susidorodavo su mokykline programa. Jo 
atsakymų tikslumas ir išsamumas nesudomino pedagogų, kurie 
vargais negalais pakęsdavo lėtą Einšteino kalbėseną. 

3 MouiKOBCKuu, c. 192. 
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Tuo tarpu to tylaus berniuko smegenyse kildavo intelektiniai 
polėkiai, jis troško matyti aplink save, pasaulyje ir visuomenėje, 
harmoniją, kuri derintųsi su jo vidiniu pasauliu. Ankstesnį religin
gumą greitai sugriovė pažintis su Visatos sandara. Mokykliniai 
vadovėliai negalėjo atskleisti pasaulio harmonijos. Tai padarė po
puliarios knygos. Jas rekomendavo Albertui studentas medikas iš 
Lenkijos Maksas Talmėjus, lankydavęsis Einšteinų šeimoje. Toje 
šeimoje buvo laikomasi tradicijos kiekvieną penktadienį kviesti 
vakarienei neturtingesnį studentą iš emigrantų. Talmėjaus patartas, 
Albertas perskaitė Bernšteino sudarytą seriją „Populiarios gamto
tyros knygos". Čia buvo žinių iš zoologijos, botanikos, astronomi
jos, geografijos ir, kas labai svarbu, viskas buvo dėstoma remian
tis gamtos reiškinių universaliu priežastingumo ryšiu. Paskui Al
bertas su entuziazmu ėmėsi Biuchnerio knygos „Jėga ir materija". 
Šimtmečio pabaigoje ta knyga dar buvo labai skaitoma vokiečių 
jaunimo, nors ir ne taip kaip rusų jaunimo septintajame dešimt
metyje. Nors Biuchnerio knyga buvo ribota, nors joje buvo igno
ruojamas begalinis pasaulio sudėtingumas, ji daugeliui davė im
pulsą išsižadėti religijos. Einšteinui ji padarė labai didelę įtaką. 
Mokykloje ir gimnazijoje buvo laikomasi pasaulio ir gyvybės atsi
radimo biblinio aiškinimo. Biuchnerio knygoje visas tuolaikines 
žinias vienijo bet kokio religinio prado neigimas ir pasaulio mate
rialumo teigimas. 

Pradinėje mokykloje Einšteinas įgijo žinių apie katalikų reli
giją. Gimnazijoje jis mokėsi judėjų religijos įstatymų, kurie buvo 
dėstomi žydų moksleivių grupei. Einšteiną žavėjo Senojo testa
mento istorinės ir meninės vertybės, tačiau gamtos mokslų žinios 
jau buvo padariusios savo darbą: tikėjimų ir pažiūrų painiavą pa
mažu pakeitė antipatija religijai. Susiformavo Einšteino ketinimai 
išeiti iš žydų religinės bendruomenės ir išsižadėti bet kokios tiky
bos išpažinimo. 

Einšteino susidomėjimas matematika pasireiškė anksti. Jo dėdė 
'Jakobas berniukui sakydavo: „Algebra — linksmas mokslas. Kai 
negalime aptikti žvėrelio, kurį medžiojame, laikinai jį pavadiname 
iksu ir toliau medžiojame, kol jis neatsiduria mūsų kuprinėje". Ir 
Albertas ėmėsi medžioklės. Jis atsisakydavo pripažintų metodų ir 
ieškodavo paprastų uždavinių sprendimo naujų būdų. 

Jam buvo apie dvylika metų. Ateinančiais mokslo metais tu
rėjo būti pradėti nauji dalykai — algebra ir geometrija. Su algebra 
jis jau buvo susipažinęs, o su geometrija neb'ivo susidūręs. Ein
šteinas įsigijo geometrijos vadovėlį ir, kaip daro visi mokiniai, 
pradėjo jį sklaidyti. Jau pirmasis puslapis patraukė jį, ir jis nega
lėjo paleisti knygos iš rankų. 

Šešerių metų jį pradėjo mokyti griežti smuiku. Čia jam taip 
pat nepasisekė. Muzikos mokytojai nesugebėjo sudominti berniu
ko. Ištisus septynerius metus Albertas sąžiningai tempė nuobodžią 

naštą. Bet štai jis ėmėsi Mocarto sonatų ir pajuto jų grakštumą ir 
emocionalumą. Jis norėjo, kad visa tai išsilietų iš po jo smičiaus, 
tačiau neužteko įgūdžių. Jis ėmė tobulinti savo techniką, ir Mocar
tas suskambo. Muzika tapo jo pomėgiu. Nuo keturiolikos metų jis 
jau dalyvaudavo namų koncertuose. Jam Mocartas muzikoje su
vaidino tokį pat vaidmenį kaip Euklido geometrija moksle. 

STUDIJŲ METAI 

Tik išmėginimų ratą sunkių Įveikęs garbingai, 
Gali įžengt Eleuzyno šventyklon graikas jaunuolis. 
...O ar užteks tau jėgų kovą laimėti sunkiausią? 
Širdį sutaikyt su protu, mintį prie jausmo priderinti 
Ar pasiryši tu kautis prieš hidrą dvejonių nemarią, 
Ir nevirpėdamas stoti j kovą prieš save patį? 
Ar akiai pakaks akylumo, o širdžiai — nekalto tyrumo, 
Kad nuo apgaulės nudrėkstum šviesų teisybės vainiką? 

Šileris 

Džiaugsmas matyti ir suprasti yra 
pati didžiausia gamtos dovana. 

Einšteiną!) 

Kai Einšteinui sukako penkiolika metų, jo tėvai persikėlė gyventi 
į Italiją. Miunchene Hermaną Einšteiną persekiojo nesėkmės: fab
rikas nedavė pajamų, jam grėsė nuskurdimas. Reikėjo ieškoti lai
mės kitoje vietoje. Italija viliojo jį ir biznio perspektyvomis, ir 
gyvenimo spalvingumu. Be to, žadėjo paramą ir turtingi Polino3 
Einštein giminaičiai — grūdų pirkliai Genujoje. 

1894 metais Hermanas ir Jakobas įkūrė elektrotechnikos fabri
ką Milane. Jis nedavė pajamų. Tuomet broliai persikraustė į Pa
viją. Bet ir čia juos persekiojo nesėkmės, ir netrukus Milane vėl 
buvo atidarytas fabrikas „Per la construzione di dinamo e motori 
elettrici a correnti continue e atlernate" (pastoviosios ir kintamo
sios srovės dinamų ir variklių gamyba). Fabrikas egzistavo gimi
naičių — Italijoje ir Vokietijoje gyvenančių Kochų šeimos atsto
vų — remiamas. 

Albertas pasiliko Miunchene: reikėjo baigti gimnaziją. Tačiau 
tai padaryti nepavyko. Nors jis ir buvo pranašesnis už savo bend
raklasius žiniomis iš matematikos ir fizikos, tačiau būti gimnazi
joje jam darėsi vis sunkiau. Lektūros veikiamas, stiprėjo jo kri
tiškas požiūris į gimnazijoje dėstomus mokslus. Nepakeliamas tapo 
lotynų ir graikų kalbų kalimas, rutina ir nenaudingų žinių iš kitų 
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dalykų gausybė, kareivinių dvasia gimnazijoje ir nemokšų gimna
zijos vadovų aplombas. 

Susikaupęs, abejingas mokyklinėms pramogoms, Einšteinas 
neįgijo mokykloje artimesnių draugų, o šeima buvo toli. Vis la
biau brendo jo noras mesti gimnaziją ir išvykti pas artimuosius. 
Jis jau buvo išsirūpinęs gydytojo pažymą, kad jam dėl nervų siste
mos būklės yra būtinas pusės metų poilsis Tačiau gimnazijos va
dovybė aplenkė jo ketinimus. Ji jau seniai žvairavo į Einšteino 
skepticizmą ir laisvamanybę. Jam buvo pasiūlyta apleisti gimna
ziją, kadangi jis griaunąs mokinių pagarbos mokyklai jausmą Li
kus metams iki baigimo, Einšteinas paliko gimnaziją ir išvažiavo 
pas tėvus. Atvykęs į Milaną, jis atsisakė Vokietijos pilietybės. 

Italija sužavėjo Einšteiną. Antikos šventovės, muziejai ir pa
veikslų galerijos, rūmai ir vaizdingos lūšnos... Žmonės linksmi, 
malonus, laisvų manierų, jie dirba ir dykinėja, linksminasi ir pyks
tasi su vienoda ekspansija ir išraiškingais gestais. Ir visur muzika 
ir dainavimas, guvi, melodinga kalba. Koks kontrastas griežtam 
manieringumui, kuris supo jį Vokietijoje, su taisyklių, normų, ran-
žyro ir rangų tabelio stichija! Jis buvo nukeliavęs į Genują, ir visur 
jį lydėjo dvasinės laisvės pojūtis. 

Tačiau reikėjo galvoti apie savo ateitį. Tėvo reikalai klostėsi 
vis blogiau. Elektrotechnikos dirbtuvių Milane ir Pavijoje kūrimas 
pasiglemžė visas santaupas ir nedavė pajamų. Tėvas perspėjo 
Albertą, kad skirti jam lėšų darosi vis sunkiau ir kad reikia kaip 
įmanoma greičiau įgyti profesiją. Einšteino polinkiai jau buvo su
siformavę: jį traukė matematika ir teorinė fizika. Bet kaip tai su
sieti su praktine veikla? Tėvas ir dėdė primygtinai ragino rinktis 
inžinerijos sritį. Jų patarimo teko klausyti, įstoti į universitetą 
be gimnazijos atestato buvo sunku. Šeimos taryboje buvo nuspręs
ta, kad Albertas stos į technikos mokyklą; be to, reikėjo pasirinkti 
tokią, kurioje dėstoma vokiečių kalba. Vokietija atkrito, o už jos 
ribų garsiausias buvo Ciūricho politechnikos institutas (arba Poli
technikumas). Einšteinas išvyko į Ciūrichą. Jis puikiai išlaikė ma
tematiką, tačiau jo užsienio kalbų, botanikos ir zoologijos mokė
jimas buvo nepakankamas. Gimnazijos atestato neturėjimas atliko 
savo vaidmenį: jo nepriėmė. Gerą patarimą Einšteinui davė Poli
technikumo direktorius, kurį sužavėjo jo matematinė erudicija. 
Reikėjo baigti vieną iš Šveicarijos vidurinių mokyklų ir po metų 
vėl stoti, Direktorius rekomendavo kantoninę mokyklą mažame 
Arau miestelyje kaip pažangiausią ir pagal mokymo metodus, ir 
pagal mokytojų sudėtį. 

Einšteinas nenorėjo grįžti į vidurinę mokyklą, nuo kurios bėgo 
Miunchene, tačiau nebuvo kas daryti, ir jis su sopama širdimi įsto
jo į paskutinę klasę. Netrukus jo išankstinio nusistatymo neliko 
nė pėdsako Mokytojai buvo mokinių draugai, pamokos buvo įdo
mios, po jų būdavo savarankiški mokinių darbai fizikos ir chemi-
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jos laboratorijose; mokyklos zoologijos muziejuje buvo dirbama su 
mikroskopu ir lancetu. Vyresniųjų klasių mokinių mintys buvo 
kreipiamos ir į visuomenines problemas, kuriomis emigrantų revo
liucinis jaunimas prisodrino Šveicarijos orą. Einšteinas apsigyveno 
pas mokytoją Vintelerį, su kurio vaikais — savo bendraamžiais —• 
leisdavo laisvalaikį keliaudami į kalnus. Atsirado draugų ir iš 
bendraklasių. 

Metai, praleisti Arau (nuo 1895 metų rudens iki 1896 metų pa
vasario), parodė Einšteinui, kad mokykloje, nesukaustytoje ruti
nos, vadovaujamoje pažangių žmonių, mokytojavimas yra įdomi, 
patraukli profesija, kurią lengva derinti su moksline veikla. 1896 
metais jis baigė mokyklą ir buvo be egzaminų priimtas į Ciūricho 
politechnikumo pedagogikos fakultetą, rengiantį fizikos ir mate
matikos dėstytojus. Čia Einšteinas mokėsi nuo 1896 metų spalio 
iki 1900 metų rugpjūčio mėnesio. 

Iš tiesų tai buvo fizikos-matematikos fakultetas. Einšteinas už
sirašė klausyti matematikos ir fizikos kursą ir kai kuriuos specia
lius kursus iš filosofijos, istorijos, ekonomikos ir literatūros 1 . Ta
čiau pagrindines fizikos ir matematikos paskaitas jis lankė retai. 
Henrikas Frydrichas Vėberis, skaitęs fizikos kursą, buvo įžymus 
elektrotechnikas, tačiau teorinėje fizikoje jis tenkinosi Einšteinui 
jau žinomų žinių dėstymu. Šis bevelijo tiesiog pats gilintis į Maks
velio, Kirchhofo, Bolcmano ir Herco veikalus. Tais metais Einštei
nas pereina nuo pradinio, vienodo domėjimosi ir fizika, ir grynąja 
matematika prie ypatingo, sutelkto domėjimosi pagrindinėmis teo
rinės fizikos problemomis. Matematiką dėstė, pavyzdžiui, įžymūs 
tyrinėtojai Adolfas Gurvicas ir Hermanas Minkovskis. Tačiau jų 
paskaitos nesudomino Einšteino. To priežastis paaiškinsime vėliau, 
apibūdindami Einšteino požiūrį į matematiką. Minkovskis — vėliau 
reliatyvumo teorijos matematinio aparato kūrėjas — savo paskai
tose nematė jos būsimojo kūrėjo. Kai reliatyvumo teorija buvo 

1 Štai šiij kursų sąrašas: diferencialinės ir integralinės lygtys (Adolfas 
Gurvicas), braižomoji geometrija (Vilhelmas Fidleris), analizinė geomet
rija, invariantų teorija, determinantų teorija (Karlas Frydrichas Geizeris), 
apibėžtinių integralų teorija, tiesinių lygčių teorija (Artūras Giršas), 
geometrinė skaičių teorija, funkcijų teorija, elipsinės funkcijos, diferen
cialinės lygtys dalinėmis išvestinėmis, variacinis skaičiavimas, analizinė 
mechanika (Germanas Minkovskis), bendroji mechanika (Albinas Herco
gas), analizinės mechanikos taikymas (Ferdinandas Rūdijas), fizika, elektro
technika (Henrichas Frydrichas Vėberis), fizikos praktika (Johanas Perne-
tas), astrofizika, astronomija (Alfredas Volteris), mokslinio mąstymo teori
ja, Kanto filosofija (Augustas Stadleris) ir iš neprivalomų dalykų: projek
tavimas (Ernestas Fidleris), išorinė balistika (Heizeris), senovės istorija, 
geologija (Albertas Heimas), Šveicarijos istorija (Vilhelmas Echslis), eko
nomika (Julis Plateris), statistika, draudimas (Jakobas Rebšteinas), Gėtės 
kūriniai ir pasaulėžiūra (Robertas Zaičikas). 
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paskelbta, Minkovskis pareiškė, kad iš savo Ciūricho laikų stu
dento jis nieko panašaus nelaukęs. 

Minkovskio ir kitų profesorių, skaičiusių įvairius aukštosios 
matematikos kursus, paskaitas stropiai lankė Marselis Grosmanas, 
su kuriuo Einšteinas susidraugavo ir kurį vėliau įtraukė į bendro
sios reliatyvumo teorijos matematinio aparato rengimą, Grosmanas 
skolindavo Einšteinui savo sąsiuvinius su paskaitų užrašais. 1949 
metų autobiografijoje Einšteinas prisimena apie tai ir ta proga ski
ria keletą žodžių tai paskaitų lankymo laisvei, kuria jis naudojosi 
Ciuriche. Priverstinis dalyko mokymasis dėl egzamino slėgė jį. 

„Tokia prievarta mane tiek prigąsdindavo, kad ištisus metus 
po baigiamojo egzamino bet koks mąstymas apie mokslines proble
mas man būdavo apnuodytas. Tačiau turiu pasakyti, kad Šveica
rijoje nuo tokios prievartos, slopinančios tikrą mokslinę veiklą, 
kentėjome kur kas mažiau, negu kenčia studentai daugelyje kitų 
vietų. Buvo iš viso tik du egzaminai, o visą kitą laiką buvo gali
ma daryti beveik ką nori. Ypač gerai buvo tam, kuris, kaip, pa
vyzdžiui, aš, turėjo draugą, stropiai lankantį visas paskaitas ir sąži
ningai apdorojantį jų turinį. Tai suteikė laisvę pasirinkti sau užsi
ėmimą iki pat kelių mėnesių prieš egzaminą — laisvę, kuria 
plačiai naudojausi; su tuo susijusią nešvarią sąžinę aš laikiau neiš
vengiamu, tačiau daug mažesniu blogiu. Iš tikrųjų beveik stebuk
las, kad šiuolaikiniai mokymo metodai dar ne visai pasmaugė 
šventą smalsumą, nes gležnas augalėlis reikalauja, greta paskati
nimo, visų pirma laisvės — be jos jis neišvengiamai žūva" 2 . 

Į Ciūrichą, kaip ir į kitus Šveicarijos universitetinius miestus, 
suplaukdavo minios įvairaus plauko studentų, revoliucionierių 
emigrantų arba jaunuolių bei merginų, palikusių savo tėvynę dėl 
nacionalinių ar luominių apribojimų. Daugelis studentų nebuvo 
revoliucionieriai, tačiau beveik visi buvo demokratinių idėjų šali
ninkai. Taigi ta aplinka buvo su dideliu politiniu ir moksliniu tem
peramentu. Net tie Ciūricho jaunimo atstovai, kurių interesai baig
davosi grynai mokslu, negalėjo nepasiduoti aplinkos poveikiui. 

Einšteinas suartėjo su daugeliu studentų emigrantų. Tarp jo pa
žįstamų buvo Mileva Marič, serbė mergina, emigrantė iš Austri
jos-Vengrijos. Tai buvo labai rimta, tyli studentė, neišsiskirianti iš 
studentų nei proto šmaikštumu, nei išore. Ji studijavo fiziką, ir su 
Einšteinu ją suartino domėjimasis didžiųjų mokslininkų veikalais. 
Einšteinas jautė poreikį turėti draugą, su kuriuo galėtų dalytis 
mintimis apie tai, kas perskaityta. Mileva buvo pasyvi klausytoja, 
tačiau Einšteiną tai visiškai patenkino. Tuo laikotarpiu likimas jo 
nesuvedė nei su draugu, kuris būtų lygus jam proto galia (abso
liučiai to nebuvo ir vėliau), nei su mergina, kurios žavesiui papil
dyti nereikėtų bendro mokslinio išprusimo. 

s Эйнштейн, т. 4, c. 264—265. 

Artimiausi Einšteino draugai buvo jau minėtasis Grosmanas, 
Lujis Kolrosas ir Jakobas Eratas. Visi jie, kaip ir Mileva Marič, 
įstojo į Politechnikumą 1896 metais. Grosmanas gyveno su savo 
tėvais Talvilio kaime, ant Ciūricho ežero kranto, ir Einšteinas 
dažnai lankydavosi toje šeimoje. Jakobas Eratas, su kuriuo greta 
Einšteinas paprastai sėdėdavo paskaitose, taip pat gyveno su šei
ma; jis turėjo motiną, kuri labai mylėjo Einšteiną. Ji daugelį metų 
prisimindavo, kaip kartą Einšteinas atėjo pas juos persišaldęs ir 
apsimuturiavęs kažkokiu keistu šaliku, kuris pasirodė esąs staltie
sėlė nuo komodos — kukli puošmena kambario, kurį jis nuomojo 
pas skalbinių laidytoją. Beje, toji laidytoja mėgo dirbti klausyda
masi muzikos,— ir Einšteinas, teikdamas malonumą gerajai mote
riškei savo smuiko garsais, praleidinėdavo paskaitas ir (tai jam 
atrodė didelis nuostolis) susitikimus su draugais „Metropolio" ka
vinėje. 

Einšteinas taip pat bendravo su Gustavo Majerio šeima, kuris 
kažkada gyveno Ulme ir buvo jo tėvo draugas. Majeris ir jo žmo
na labai mylėjo Einšteiną. Daug vėliau, jų auksinių vestuvių pro
ga, jis Majeriams rašė: 

„Jūs buvote geri mano tėvų bičiuliai Ulme dar tais laikais, kai 
gandras tik ketino paimti mane ir gabenti iš neišsenkančių sandė
lių. Jūs suteikėte man nuoširdžią paramą, kai 1895 metų rudenį aš 
atvažiavau į Ciūrichą ir susikirtau per egzaminus. Jūsų svetingi 
namai man visada buvo atviri studijų metais, net tuomet, kai aš 
purvinais batais nusileisdavau pas jus nuo Utlibergo" 3, 

Kartais Einšteinas užsukdavo pas savo tolimą giminaitį Albertą 
Karą — Kochų firmos (Einšteino giminaičių Genujoje) atstovą Ciū
riche. Ten būdavo rengiami namų koncertai: Einšteinas akompo-
nuodavo Karo žmonai, turėjusiai puikų balsą. 

Atostogas Einšteinas leisdavo pas tėvus, Pavijoje arba Milane. 
Lėšų Einšteinas turėjo labai menkai. Tėvo biznio reikalai nege

rėjo. Kas mėnesį Einšteinas gaudavo šimtą frankų iš Genujoje gy
venančių savo turtingų giminaičių, dvidešimt iš jų atsidėdavo: jis 
nusprendė įgyti Šveicarijos pilietybę, o tam reikėjo pinigų. 

1900 metų rudenį Einšteinas išlaikė baigiamuosius egzaminus ir 
gavo diplomą. Jo draugai taip pat baigė Politechnikumą (išskyrus 
Milevą, kurį baigė kitais metais, tačiau negavo diplomo — vietoj 
diplomo moterims išduodavo paprastą baigimo pažymėjimą). Ein
šteino pažymiai buvo tokie (pagal šešių balų sistemą): teorinė fi
z ika— 5; fizikos praktikumas — 5; funkcijų teorija — 5,5; astrono
mi ja— 5; diplominis darbas — 4,5; bendras balas — 4,91. 

Nors buvo geri pažymiai ir talentingo tyrinėtojo reputacija, 
Einšteinas nebuvo paliktas Politechnikume. O jo draugai buvo pa-

' Cit. iš kn.: Seelig C. Albert Einstein: Leben und Werk eines Genies 
unserer Zeit—Zürich, 1960, p. 7. Toliau žymima: Seelig, nurodant puslapi. 
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likti: Grosmanas — pas Fidlerj, Eratas — pas Rūdiją ir Kolrosas — 
pas Gurvicą. Einšteinas negalėjo tikėtis darbo teorinės arba ekspe
rimentinės fizikos srityje. Jis nelankydavo Vėberio paskaitų: iš jų 
nebuvo galima pasisemti ką nors naujo, o Perneto laboratorijoje 
jis nesilaikydavo eksperimentų atlikimo instrukcijų ir atlikdavo 
juos savaip. Jis padarė dar sunkesnį kodekso pažeidimą, kartą pa
vadinęs Vėberį „ponu Vėberiu", o ne „ponu profesoriumi". 

Teko ieškotis darbo ne Politechnikume Einšteinas truputį užsi
d i rbdavo—menkus skatikus — atlikdamas skaičiavimus Ciūricho 
federalinei observatorijai ir vaikštinėjo po miestą ieškodamas nuo
latinės tarnybos. Jis tikėjosi ją susirasti kaip Šveicarijos pilietis. 
1901 metų vasarį, atidavęs savo santaupas, atsakęs į klausimus apie 
senelio sveikatą bei charakterį ir užtikrinęs atitinkamą valdžios 
įstaigą, kad neturįs polinkio į alkoholį, Einšteinas gavo Šveicarijos 
pilietybę. Į Šveicarijos kariuomenę naujojo piliečio nepaėmė — 
aptiko pilnapadiškumą ir venų išsiplėtimą. Einšteinas toliau ieško
jo darbo, tačiau nesėkmingai. 

Gegužės mėnesį Einšteinui pavyko įsitaisyti keliems mėnesiams 
profesinės technikos mokyklos mokytoju Vintertūro mieste. Ein
šteinas apie tai rašė iš Milano (kur buvo išvykęs laukti rezultatų 
po žygių susirasti darbą) vienam iš Ciūricho profesorių: 

„Aš gavau pasiūlymą dirbti technikos mokykloje Vintertūre 
nuo gegužės 15 iki liepos 15 — dėstyti matematiką, kol nuolatinis 
mokytojas atliks karinę tarnybą. Aš nesitveriu iš džiaugsmo šian
dien gavęs pranešimą, kad klausimas išspręstas galutinai. Neturiu 
supratimo, koks humaniškas žmogus mane ten rekomendavo: juk 
nė vienas iš buvusių mano profesorių neturėjo ant manęs akies ir 
vis tiek man buvo pasiūlyta toji vieta be mano prašymo. Dar turiu 
viltį, kad aš paskui gausiu nuolatinę tarnybą Šveicarijos patentų 
biure... Turiu pridurti, kad aš linksmas kikilis ir nemoku pasiduoti 
melancholiškoms nuotaikoms, jeigu tik man nesutrikęs skrandis 
arba kas nors panašaus... Artimiausiomis dienomis pėsčiomis eisiu 
per Špliūgeną, kad suderinčiau malonią pareigą su pramoga" 4 . 

Kaip ryškiai galime įsivaizduoti „linksmąjį kikilį" be lėšų pra
gyvenimui, be perspektyvos gauti nuolatinę tarnybą, „nesitveriantį 
iš džiaugsmo" dėl perspektyvos gauti darbą dviem mėnesiams ir 
pėsčiomis nuvykti per Špliūgeno kalnus į to darbo vietą. Einšteinas 
priklausė prie tų laimingųjų natūrų, kurios lengvai pakelia nusivy
limus, bet labai gyvai ir linksmai išgyvena kad ir menkiausią sėk
mę. Tai netrikdė gilaus vidinio dramatizmo; priešingai, nenualin
toje kasdieninių rūpesčių ir sielvartų sieloje nevaržomai vyko 
neasmeninės tragedijos. 

1901 metų rudenį Einšteinas vėl liko be darbo. Kita trumpalaikė 
prieglauda buvo Šafhauzenas — mažas miestelis prie Reino, gar-

4 Seelig, p. 80. 

sus savo kriokliais, kurie priviliodavo daug turistų. Čia gyveno 
Konrado Habichto, su kuriuo Einšteinas susipažino Politechnikume, 
šeima. Pagal Habichto rekomendaciją Einšteinas buvo priimtas dirb
ti repetitoriumi privačiame mokinių pensione. Jam buvo pavesta 
rengti mokinius brandos atestato egzaminams. Jis ėmėsi mokymo 
ir stengėsi padaryti jį gyvą ir įdomų, vengti rutinos, kuri jam pa
čiam pridarė tiek nemalonumų vaikystėje Tačiau Einšteino ir jo 
patrono Jakobo Niuešo pažiūros į dėstymo metodus ir tikslus ne
sutapo. Nuomonių nepriklausomumas ir savarankiškumas, kurį ro
dė repetitorius, nepatiko Niuešui, ir Einšteinas buvo atleistas. 

Šafhauzene Einšteinas dažnai susitikdavo su Habichtu. Jie kal
bėdavosi, duetu grieždavo smuikais. Čia gimė jų draugystė, vėliau 
sustiprėjusi Berne. 

Einšteinas vėl liko be darbo, ir vėl jam nepavyko rasti moky
tojo vietos. Siena, iškilusi prieš jį Politechnikume, skyrė jį ir nuo 
vidurinės mokyklos. Jis negalėjo suprasti: gal čia kaltas apskritai 
nedarbas, gal tai, kad jis ne senbuvis šveicaras, gal kalta jo kilmė, 
o gal jis pats? 

Einšteinas laiške iš Milano rašė apie viltį gauti vietą patentų 
biure. Dėl jos rūpinosi Marselis Grosmanas. 1902 metų pavasarį 
Einšteinas vėl buvo Milane ir iš ten siuntinėjo laiškus, prašydamas 
darbo, įvairiems universitetams. Tuo tarpu Grosmanui per savo 
tėvą pavyko išrūpinti Einšteinui vietą Berno patentų biure. To biu
ro direktorius inžinierius Frydrichas Haleris buvo Marselio tėvo 
draugas. 

1902 metų balandžio mėnesį Einšteinas rašė Grosmanui: 
„Mielas Marseli! Vakar aš radau tavo laišką, ir jis mane sujau

dino ištikimybe ir meile žmogui, kuri neleido tau užmiršti savo 
nevykėlio draugo. Nelengva būtų rasti geresnių bičiulių negu tu 
ir Eratas. Nėra ko ir minėti, koks būčiau laimingas, jeigu man pa
vyktų patekti į tokią veiklos sferą; aš dėčiau visas pastangas, kad 
garbingai pateisinčiau duotas man rekomendacijas. Jau trys sa
vaitės, kai aš pas tėvus, stengiuosi iš čia išsirūpinti asistento vietą 
kuriame nors universitete. Vietą aš būčiau gavęs seniai, jeigu Vė
beris neintriguotų prieš mane. Tačiau, kad ir kas būtų, nepralei
džiu nė vienos progos ir neprarandu humoro... Dievas sutvėrė asilą 
ir davė jam rambią odą. 

Dabar pas mus nuostabiausias pavasaris ir visas pasaulis žiūri 
J tave su tokia laiminga šypsena, kad nori nenori geni šalin bet 
kokias niūrias nuotaikas. Be to, muzikiniai susitikimai saugo mane 
nuo ištižimo. Dėl mokslų — gimė keletas puikių idėjų, tačiau jas 
dar reikia ištupėti..." 5 

„Puikios idėjos" buvo iš molekulių traukos srities, o epitetas 
neturėjo jokio asmeninio atspalvio. Einšteinas gėrėjosi ne savo 

8 Seelig, p. 85—86. 
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pasiekimais — tai jam buvo visada svetima —jis gėrėjosi gamtos 
harmonija. Užsiminęs apie darbus iš molekulių traukos srities, 
Einšteinas toliau rašo: „Kaip nuostabu pajusti viso komplekso 
reiškinių, kurie tiesiogiai juos suvokiant atrodė skirtingi, vie
nybę!" 8 

Dabar žinome, kad toje frazėje slypi programa, aprėpianti visą 
Einšteino gyvenimą. 

Einšteinui atvykus j Berną, Haleris ilgai kalbėjosi su juo ir 
įsitikino, kad tas kuklus jaunuolis tiks darbui patentų biure, nors 
ir neturi praktinės patirties. Jis priėmė Einšteiną į trečios klasės 
techninio eksperto pareigas su 3500 frankų alga metams. 1902 me
tais Einšteinas persikėlė į Berną ir pradėjo dirbti patentų biure. 
Netrukus jis išsikvietė į Berną Milevą Marič. Vestuvės su Mileva 
susitrukdė dėl Einšteino tėvo ligos. Jis, kaip ir Einšteino motina, 
buvo prieš tą santuoką, ir tėvo ligos metu Einšteinas nesiryžo eiti 
prieš jo valią. Tačiau, būdamas mirties patale, Einšteino tėva3 
davė sutikimą. Vestuves atšventė 1903 m. sausio 6 d.; pavakarie
niavo su naujais Einšteino draugais Berne ir nuvažiavo iš restorano 
namo, kur išaiškėjo, kad Einšteinas kažkur nudėjo buto raktus 7 . 
J ie nuomavo nedidelį butą (Kramgasse, 49), kurį vėliau pakeitė I 
kitą (Archivstrasse, 8) — mansardą, iš kur atsiveria puikus vaiz
das į Berno Alpes ir Arės slėnį. 

BERNAS 

Sudarinėti patentų formules man 
buvo palaima. Tai vertė daug gal
voti apie fiziką Ir davė tam pre
tekstą. Be to, praktiška profesija — 
apskritai išsigelbėjimas tokiems 
žmonėms kaip aš: akademiška 
veikla verčia jaunuolį nuolatos 
duoti mokslinę produkciją, Ir tik 
stiprios asmenybės gali tokiomis 
aplinkybėmis atsispirti paviršuti
niškos analizės pagundai. 

Einšteinas 

Ar tarnyba patentų biure sukūrė tokias palankias sąlygas Einštei
no kūrybai, kaip jam tai atrodė? Pateiktoji ištrauka iš parašytų 
mėnuo prieš mirtį autobiografijos metmenų — svarus liudijimas 
tokio vertinimo naudai. Visos kūrybinio kelio retrospektyvinės 

* Ten pat, p 86—87. 
' Ten pat, p. 95. 
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apžvalgos Einšteinui buvo tam tikrų koncepcijų apie fizikinių 
idėjų prigimtį ir apie jų genezės bei raidos logines, psichologines 
ir kultūrines prielaidas forma. Esmė — ne džiaugsmo jausmas, bū
dingas Einšteino gyvenimo Berne laikotarpiui. Sumuodamas savo 
kūrybinio kelio rezultatus, Einšteinas pabrėždavo tai, kas iš tikrųjų 
sudarė mokslinio žygdarbio pagrindą. 

Einšteino gyvenimą Berne galima lyginti su metais, kuriuos 
Niutonas praleido Vulstorpe (1665—1667) per marą, privertusį jį 
išvykti iš Kembridžo. Niutonas ten subrandino diferencialinio 
skaičiavimo, visuotinės traukos dėsnio ir šviesos skaidymosi į mo
nochromatinius spindulius idėjas. Berne Einšteinas sukūrė Brauno 
judėjimo teoriją, fotonų teoriją ir specialiąją reliatyvumo teoriją. 
Tai netiesiogiai, bet galbūt dar įtikinamiau patvirtina sąlygų 
mokslinei kūrybai Berne pateiktąjį vertinimą. 

Reikia pasakyti, kad mokslo istorija apskritai prieštarauja to
kiam vertinimui. Daugumą atradimų naujųjų laikų fizikoje yra 
padarę profesionalūs tyrinėtojai, dažniausiai praėję normalų kelią: 
studentiška auditorija, mokslinė mokykla, savarankiška, tačiau su
sijusi su tos mokyklos kryptimi užduotis. O gal Berno sąlygų re
liatyvumo teorijos genezei vertinimas peržengia mokslo istorijos 
ribas, priklauso tik Einšteino biografijai? Į šį klausimą būtų gali
ma atsakyti teigiamai, jeigu Einšteino biografija nebūtų tokia di
delė ir reikšminga mokslo istorijos atkarpa. Tačiau ji buvo ypa
tinga atkarpa, kurią apibūdinant analogijos mažai ką duoda. 

Pažymėtina, kad Einšteinas per visą savo gyvenimą tęsė Berno 
tradiciją: jis kiekvieną problemą nagrinėdavo, matyt, niekuomet 
negalvodamas apie rezultatų vertinimą. Tačiau tai buvo galima 
daryti būnant profesionaliu tyrinėtoju — profesoriumi Prahoje, 
Ciūriche, Berlyne, Prinstone,— sukūrus reliatyvumo teoriją. Kūry
binio kelio pradžioje pašalinis, nesusijęs su mokslu darbas padėjo 
intelektui visiškai pasinerti į problemų turinį. 

Reliatyvumo teorija ir jos aiški bei išbaigta formuluotė, atviri 
ir pravalyti keliai tolesniems apibendrinimams ir poveikiui visoms 
mokslo bei kultūros sritims reikalavo neprecedentinio gebėjimo 
pašalinti iš sąmonės viską, kas „žmogiška, per daug žmogiška", 
įskaitant ir „paviršutiniškos analizės pagundą". 

Einšteino reliatyvumo teorijos sąryšiai buvo išvesti reviduo
jant pagrindines pažiūras į erdvę ir laiką, ir tas revidavimas ne
priklausė nuo kokių nors išorinių reikalavimų. Tikriausiai relia
tyvumo teoriją Einšteinas būtų sukūręs ir kitokiomis sąlygomis. 
Tačiau mums laisvė nuo akademinių apribojimų atrodo kaip natū
raliausia atradimo sąlyga. Einšteino laisvo gyvenimo Berne be 
jokių autoritetų ir autoritarizmo elementų vaizdas iliustruoja tar
nybos patentų biure vertinimą, pateiktą autobiografiniuose met
menyse 1955 metais. 
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Nėra jokio pagrindo abejoti ir dėl tos tarnybos {kvėptų fiziki
nių interesų reikšmės rimtumo. Sunku buvo subrandinti naujas 
fizikines idėjas ir staigiai pakeisti ne tik teorinės fizikos turinį, bet 
ir stilių nepasisemiant asociacijų ir analogijų iš gan tolimų šalti
nių. Einšteino pradiniai metmenys, fragmentai, preliminariniai už
rašai mums nežinomi. Jeigu jų yra, tikriausiai juose yra konstruk
tyvinių ir technologinių pavyzdžių. Šiaip ar taip, pats Einšteinas yra 
minėjęs — ne tik pateiktoje citatoje,— kad jam daug padėjo tech
nikos studijavimas, kaip tik toks studijavimas, su kokiu jis susi
dūrė patentų biure; tai pažintis su nenutrūkstamu srautu naujų, 
dažnai sumanių kinematinių principų, technologinių receptų, senų 
pasiūlymų patobulinimų, konstrukcijų ir schemų iš vienos srities 
pritaikymų kitoms, senų būdų nelauktų pritaikymų naujiems užda
viniams spręsti. 

Einšteino domėjimąsi technologijos dalykais galbūt gerai api
būdina tokie faktai. Habichtas, apie kurį mes jau žinome, turėjo 
jaunesnį brolį Paulį, kuris gyveno Berne ir mokėsi gimnazijoje. 
Jis domėjosi elektrotechnika ir, baigęs gimnaziją, išvyko į Safhau-
zeną, kur įsteigė elektrotechnikos aparatūros fabriką. Paulis Ha
bichtas ir Einšteinas 1908 metais sukonstravo prietaisą, leidžiantį 
išmatuoti įtampą iki 0,0005 volto, o 1910 metais —„Einšteino ir 
Habichto potencialo multiplikatorių". Einšteinas konstravo įvai
rius prietaisus ir vėliau. 

Pirmaisiais gyvenimo Berne mėnesiais Einšteinas norėjo duoti 
privačias pamokas. Laikraštyje pasirodė skelbimas, kuriame buvo 
rašoma, kad Albertas Einšteinas, baigęs Politechnikumą Ciūriche, 
duoda fizikos pamokas po tris frankus už valandą. Skelbimas pri
traukė maža mokinių, tačiau per jį užsimezgė pažintis su Morisu 
Solovinu, kilusiu iš Rumunijos, atvykusiu į Ciūrichą, įstojusiu į 
universitetą ir norėjusiu gilinti savo fizikos žinias. Po pirmo po
kalbio jie ėmė susitikinėti, o paskui tarp jų užsimezgė ir draugys
tė. Yra išleisti Solovino prisiminimai ir Einšteino laiškai jam 1 . 

Morisas Solovinas studijavo universitete filosofiją, literatūrą, 
graikų filologiją, matematiką, fiziką, geologiją ir klausė paskaitų 
medicinos fakultete. Teorinė fizika jį domino kaip priemonė bend
rai gamtos sampratai formuoti. Kai Solovinas atvyko pagal skelbi
mą, Einšteinas pasitiko jį pustamsiame koridoriuje, ir Solovinas 
buvo apstulbintas nepaprasto didelių Einšteino akių blizgesio. Per 
pirmąjį pokalbį išaiškėjo pažiūrų ir interesų bendrumas. Susiti
kimai tęsėsi. Vietoj pamokų vykdavo ilgi pokalbiai. Netrukus prie 
jų prisijungė Konradas Habichtas, atvykęs į Berną baigti savo 
matematikos studijų. 

1 Einstein A. Lettres à Maurice Solovine.— Paris, 1956. Toliau žymima; 
Lettres à Solovine, nurodant puslapį. 
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Paprastai jie susitikinėdavo po darbo ir užsiėmimų, rengdavo 
išvykas arba rinkdavosi pas kurį nors bute, kalbėdavosi ir kartu 
daug skaitydavo. Jie perskaitė kai kuriuos filosofinius Spinozos ir 
Hiūmo veikalus, naujas Macho, Avenarijaus ir Pirsono knygas, 
Ampero veikalą „Mokslų filosofijos apybraiža", Helmholco straips
nius, garsiąją Rymano paskaitą „Apie geometrijos pagrindą suda
rančias hipotezes", Dėdekindo ir Klifordo matematinius traktatus, 
Puankarės „Mokslą ir hipotezę" ir daugelį kitų. 

Kartu jie taip pat perskaitė Sofoklio „Antigonę", Rasino „Andro-
machą", Dikenso „Kalėdinius apsakymus", Servanteso „Don Ki
chotą" ir kitus pasaulinės literatūros šedevrus. 

Daugelis perskaitytų dalykų Einšteinui ir jo draugams jau buvo 
žinomi, tačiau juos masino dalijimasis mintimis. Dažnai vienas 
puslapis, viena frazė sukeldavo diskusiją, kuri užtrukdavo iki gi
lios nakties ir tęsdavosi kitomis dienomis. Iki Milevos atvykimo 
draugai pietaudavo kartu. Paprastai pietums būdavo dešra, sūris, 
vaisiai ir arbata su medumi. Už pamokas buvo mokama menkai, jų 
buvo mažai, ir Einšteinas juokais sakydavo, kad galbūt būtų ge
riau eiti per kiemus ir griežti smuiku. Bet vis dėlto jie jautėsi lai
mingi. Pasakodamas apie tuos metus, Solovinas prisimena Epikūro 
žodžius: „Kas gali būti gražiau už linksmą skurdą". 

Draugystė truko trejus metus. Jie davė jai pavadinimą „Olim
pijos akademija". 

Einšteinas iki pat gyvenimo pabaigos prisimindavo tuos laikus. 
1953 metais jis Solovinui parašė: 

>,Nemirtingajai Olimpijos akademijai. 
Per savo neilgą veiklos laiką tu su vaikišku džiaugsmu mėga-

vaisi viskuo, kas aišku ir protinga. Mes sukūrėme tave norėdami 
pasišaipyti iš tavo gremėzdiškų, senų ir pasipūtusių seserų. Kokie 
mes buvome teisūs, įtikino mane įdėmaus stebėjimo metai. 

Visi trys tavo nariai išliko nepalaužti. Jie truputį iškaršo, bet 
vis tiek dalelytė tavo tyros ir gyvybę teikiančios šviesos dar nu-
plieskia jų vienišą gyvenimo kelią, kadangi tu nesusenai kartu su 
jais, panašiai kaip išlapoja peraugusios salotos. 

Tau mūsų ištikimybė ir prieraišumas iki pat paskutinio didžiai 
mokslingo atodūsio. 

Dabar tiktai narys-korespondentas A. E. 
Prinstonas. 53.IV.3." 2 

Tame Olimpijos akademijos palyginime su jos „gremėzdiško
mis, senomis ir pasipūtusiomis seserimis" slypi ne per daug links
ma išvada. Daugelį metų bendravus su prisiskaitėliško mokslingu
mo aplinka, mintis troško linksmos Berno laikotarpio nepriklauso-

8 Lettres a Solovine, p. 125, 
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mybės, jaunatviško šaipymosi iš tos aplinkos niūriai manieringo 
respektabilumo ir svarbiausia — „mėgavimosi viskuo, kas aišku ir 
protinga". 

Berno aplinkos optimistinis racionalumas turėjo, kaip pamaty
sime, tiesioginį ryšį su moksliniais idealais, atvedusiais Einšteiną 
į jo atradimus. 

Trejetas Olimpijos narių buvo Einšteinas, Solovinas ir Ha-
bichtas. Netrukus prie jų prisijungė Einšteino bendradarbis italas 
inžinierius Mikelandželas Beso — Arau dėstytojo dukters Anos 
Vinteler vyras. Beje, priminsime, kad čia, Berne, gyveno Paulis 
Vinteleris, Einšteino draugas iš Arau laikų ir būsimasis jo sesers 
Majos vyras. Beso 1904 metais Einšteino padedamas gavo darbą 
Berno patentų biure. Jie dirbo kartu ir kartu grįždavo iš darbo. 
Enciklopedinės Beso žinios iš filosofijos, sociologijos, medicinos, 
technikos, matematikos ir fizikos leido Einšteinui dalytis su savo 
draugu pačiomis įvairiausiomis idėjomis. Einšteinas vėliau saky
davo, kad visoje Europoje jis nebūtų galėjęs rasti „geresnio naujų 
idėjų rezonatoriaus". Matyt, Beso turėjo nuostabią savybę suvokti 
naujas idėjas ir pridurti prie jų kai kuriuos esminius, trūkstamus 
aspektus. Pats Beso apie pokalbius su Einšteinu yra pasakęs: „Tasai 
erelis iškėlė ant savo sparnų mane — žvirblį — į didelį aukštį. O 
nuo ten žvirblelis purptelėjo dar truputį aukštyn" 3 . 

Tai pasakyta reliatyvumo teorijos pirmojo žodinio išdėstymo 
proga. Išklausęs Einšteiną, Beso suprato, kad tai reiškia naujos 
mokslo epochos pradžią ir kartu atkreipė dėmesį j daugelį naujų 
momentų. Tie pokalbiai tęsėsi, ir savo garsųjį straipsnį „Judan
čiųjų kūnų elektrodinamika" Einšteinas užbaigė žodžiais: 

„Baigdamas pažymėsiu, kad mano draugas ir kolega M. Beso 
buvo ištikimas pagalbininkas gvildenant čia išdėstytas problemas 
ir kad aš jam dėkingas už daugelį vertingų pastabų". 

Einšteino draugas buvo taip pat Liusjenas Savanas, kartą atėjęs 
į Einšteino butą, kaip ir Solovinas, pagal skelbimą apie privačias 
pamokas. Jis buvo gimęs vakarų Šveicarijoje, tarnavo Berne pašto 
ir telegrafo valdyboje, kuri buvo aukštu žemiau negu patentų biu
ras (Savanui tarpininkaujant, Einšteinas mėgino gauti tarnybą toje 
valdyboje), ir norėjo papildyti savo fizikos žinias klausydamas 
paskaitų universitete ir lankydamas užsiėmimus pas Einšteiną. 
Savano bloknote išliko kruopštūs pamokų užrašai. Be to, jis smul
kiai aprašė Einšteino išvaizdą antroje jo fotografijos pusėje: 

„Einšteino ūgis 176 centimetrai. Jis plačiapetis, truputį gunkte
lėjęs. Trumpas jo kiaušas atrodo nepaprastai platus. Veido spalva 
tamsiai matinė. Virš didelės godulingos burnos siauri juodi ūsai. 
Nosis truputį lenkta kaip erelio. Akys rudos, švelniai švyti iš gi
lumos. Balsas kerintis, kaip vibruojantis violončelės garsas. Ein-

šteinas kalba gan neblogai prancūziškai, su nedideliu užsienietiš
ku akcentu" 4 . 

Atvykus Milevai, Einšteino gyvenimas įėjo į šeimyninio gyve
nimo vėžes, tačiau draugų susitikimai ir pašnekesiai nenutrūko. 
Mileva buvo atidi, tačiau tyli jų klausytoja. 

Solovinas pasakoja, kaip prisišnekučiavę ir prisirūkę draugai 
klausydavosi Einšteino griežimo smuiku, o kartais vykdavo išvy-
kon, kur vėl kalbėdavosi. Kartą po vidurnakčio jie užkopė į Gur-
teną — kalną į pietas nuo Berno. Žvaigždėto nakties dangaus vaiz
das sužadino jų mintis astronomijos tema, ir iš naujo įsiliepsnojo 
diskusijos. Čia jie išbuvo iki aušros ir stebėjo saulės patekėjimą. 
J ie matė, kaip iš už horizonto kyla saulė, kaip tamsūs, vos įžiūri
mi Alpių kontūrai nusidažo rausva spalva. Prieš akis atsivėrė di
džiulis kalnuotas kraštas. Išaušo rytas. Jaunuoliai užsuko į nedi
delį restoranėlį, išgėrė kavos ir devintą valandą nusileido žemyn, 
pavargę ir laimingi. Kartais jie pėsčiomis nukeliaudavo į esantį už 
trisdešimties kilometrų Tūno miestą. Kelionė trukdavo nuo šeštos 
valandos ryto iki vidurdienio, ir vėl juos supdavo Alpės. Draugai 
šnekučiuodavo apie Žemės istoriją, kalnų formavimąsi, svarstyda
vo geologines problemas. Mieste jie pusryčiaudavo,.paskui įsikur
davo ant ežero kranto ir pasilikdavo visai dienai. Vakare jie trau
kiniu grįždavo į Berną 5. 

Solovinas prisimena apie to laikotarpio pokalbius su Einšteinu. 
Einšteinas kalbėdavo lėtai ir monotoniškai, protarpiais nutildavo 
giliai susimąstęs. Jis visas pasinerdavo į mąstymo procesą nieko 
nepastebėdamas aplink save. Kai kurie paprasti epizodai, užfiksuo
ti Solovino prisiminimuose, yra gan būdingi. 

Solovinas ir Habichtas, susiruošę į Einšteino gimtadienį, atsi
nešė ikrų, kurių šis niekuomet nebuvo ragavęs. Užsimezgė disku
sija apie inercijos principą. Kai susėdo už stalo, Einšteinas buvo 
taip įsigilinęs į tą .temą, kad suvalgė ikrus net nepastebėjęs, ką 
valgo, ir nustebęs išpūtė savo didžiules akis į besijuokiančius drau
gus. Patylėjęs jis tarė: „Kurių galų reikia vaišinti netašytą berną 
delikatesais, vis tiek jis neįvertina jų" 6 . 

Stai kitas epizodas iš Solovino atsiminimų. Berne dažnai gastro
liuodavo įžymūs muzikantai, ir draugai lankydavo jų koncertus. 
Kartą turėjo įvykti čekų simfoninio orkestro koncertas. Išvakarėse 
Solovinas pasiūlė nueiti į jį, tačiau kaip tik tomis dienomis jie su 
užsidegimu skaitė Hiūmą. Einšteinui pasiūlius, nutarė koncerto 
atsisakyti, o vietoj to susirinkti pas Soloviną ir toliau skaityti. Ta
čiau kitą dieną Solovinui pasitaikė bilietas, ir jis išėjo į koncertą, 
parengęs vakarienei virtų kiaušinių, kuriuos mėgo jo draugai, ir 

4 Ten pat, p. 95. 
5 Lettres à Solovine (Introduction de Solovine), p. XII—XIII. 
9 Ten pat, p. IX—X. 
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palikęs raštelį: „Amicis carissimis ova dura et salutem" („Brangiems 
draugams Virti kiaušiniai ir sveikinimas"). Perskaitę raštelį, Ein
šteinas ir Habichtas pavakarieniavo, prirūkė kambaryje ir išėjo 
palikę raštelį: „Amica carissimo fumum spissum et saliftem" („Bran
giam draugui tiršti dūmai ir sveikinimas"). Ateinančią dieną susi
tikus Einšteinas piktai suraukęs antakius pratrūko tirada: „Varg
šeli! Jūs išdrįsote iškeisti akademijos posėdį į kažkokius smuikus? 
Barbaras, bukaprotis! Dar vienas toks išsišokimas, ir jūs būsite pa
šalintas". Paskui jie sėdo skaityti Hiūmo ir išsiskirstė po vidur
nakčio 7 . 

1905 metais Habichtas, o vėliau ir Solovinas išsikėlė iš Berno. 
1906 metų gegužės mėnesį Einšteinas rašo Solovinui: „Nuo to lai
ko, kai jūs išvykote, aš daugiau su nieku nebendrauju. Net įpras
tiniai pašnekesiai sugrįžus namo su Beso nutrūko" 8 . Tame pačiame 
laiške Einšteinas praneša, kaip buvo sutiktas 1905 metais paskelb
tas straipsnis apie reliatyvumo teoriją. Ir čia pat dvidešimt šešerių 
metų mokslininkas rašo apie save: „...Aš artėju prie nepaslankaus 
ir bevaisio amžiaus, kai skundžiamasi jaunimo revoliucingąja 
dvasia". -

1905 metais laiškuose Habichtui ir Solovinui minimi straipsniai 
ap ie Brauno judėjimą, šviesos kvantus ir reliatyvumo teoriją. 
1905 metų kovo mėnesį Einšteinas kviečia Habichtą vėl aplankyti 
Berną. „Šiuo Jūs kviečiamas dalyvauti keliuose mūsų didžiai gar
bingosios akademijos posėdžiuose, kad tuo pačiu padidintumėte 
jos sudėtį penkiasdešimčia procentų" 9 . Netrukus po šito pasiunčia 
Habichtui tokį laišką: 

„Mielasis Habichtai! Dabar tarp mūsų—šven ta tyla, ir tai, kad 
aš ją sudrumsčiū mažareikšmiu plepėjimu, atrodys kaip profana
cijai Bet argi šiame pasaulyje ne visuomet taip būna su kilniais 
dalykais? ,Ką Jūs iš viso veikiate, Jūs, užšaldytas bangini, išdžio
vinta ir užkonservuota sielos nuolauža, ir... ką čia dar, pritvinkęs 
septyniasdešimčia procentų pykčio ir trisdešimčia procentų gailes
čio, galėčiau sviesti Jums į galvą? Jūs galite dėkoti pastariesiems 
trisdešimčiai procentų už tai, kad aš Jums, išnykusiam per Vely
kas, nenusiunčiau skardinės pripjaustytų svogūnų ir česnakų. 
Kodėl Jūs vis dar neatsiunčiate man savo disertacijos? Argi Jūs, 
vargšė būtybė, nežinote, kad aš būsiu vienas iš tų pusantro vai
kino, kurie perskaitys ją su malonumu ir susidomėjimu? Aš Jums 
už tai prižadu keturis veikalus, be to, pirmąjį atsiųsiu netrukus, 
kadangi laukiu autorinių egzempliorių. Jis skirtas šviesos spindu
liavimui ir energijai ir labai revoliucingas, kaip Jūs pats įsitikin-

7 Ten pat, p. XI—XII. 
8 Ten pat, p. 4—6. 
8 Seelig, p. 124. 
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site, jeigu prieš tai atsiusite man savo veikalą. Antrasis mano vei
kalas yra apie tikrojo atomų didumo nustatymą tiriant difuziją ir 
vidinę trintį skystuose tirpaluose. Trečiasis įrodo, kad pagal mole
kulinę šilumos teoriją skystyje pakibę 1/1000 mm didumo kūnai 
patiria matomą netvarkingą judėjimą, susidarantį dėl molekulių 
šiluminio judėjimo. Tokį pakibusių kūnų judėjimą jau iš tiesų 
yra stebėję biologai —j ie pavadino jį Brauno molekuliniu judėji
mu. Ketvirtasis veikalas liečia judančiųjų kūnų elektrodinamikos 
sampratą ir suteikia kitą pavidalą erdvės ir laiko teorijai; grynai 
kinematinė šio veikalo dalis bus Jums įdomi... Jus sveikina Jūsų 
Albertas Einšteinas. Draugiški linkėjimai nuo mano žmonos ir vie
namečio pyplio!" 

Po kelių mėnesių Einšteinas vėl parašė laišką Habichtui. Jis 
patarė jam mėginti gauti darbą patentų biure. Toliau eina nepa
prastai įdomios pastabos apie išvadas iš reliatyvumo teorijos ir 
kai kurias kitas fizikos problemas. 

„Jūs tapote nepaprastai rimtas,— rašo Einšteinas.— Štai ką daro 
vienatvė Jūsų prakeiktame tvarte! Gal aš pasiūlysiu Haleriui Jūsų 
kandidatūrą ir pavyks kontrabanda įtraukti Jus į patentų biuro 
samdinių skaičių.' Ar Jūs tada atvyktumėte? Pagalvokite, juk, be 
aštuonių valandų darbo, kasdien lieka aštuonios valandos dykinė
jimui ir, be to, dar sekmadienis. Kaip aš džiaugčiausi, jeigu mes 
būtume kartu, o Jūs draugiškame bendravime vėl atgautumėte 
savo šaunumą". 

Jau buvo paskelbti straipsniai, apreiškiantys revoliuciją fizi
koje; jie susilaukė pripažinimo iš tokių mokslininkų kaip Plankas 
ir Vynas, tačiau Einšteinui ir į galvą neateitų kokių nors minčių 
apie savo likimą. Jį daugiau domina Habichto likimas. Negana to, 
nors prasidėjo šlovės preliudija, Einšteinui, kaip ir anksčiau, pa
tinka jo padėtis: aštuonios valandos patentų biure ir paskui dar 
aštuonios valandos „dykinėjimo", t. y. savarankiškų mokslo pra
tybų. 

Tolesnėse laiško eilutėse Einšteinas rašo apie mokslines proble
mas, kurios galėtų dominti Habichtą. Tarp jų minima spektrų 
problema. „Tačiau aš manau,— rašo Einšteinas,— kad tiesioginio 
ryšio tarp tų reiškinių ir kitų, jau ištirtų, nėra, todėl spektrų prob
lema kol kas tebėra mažai ką žadanti" 1 0 . Po dešimties metų išaiš
kėjo, kad spektrų problema, t. y. medžiagos atomų spinduliuojamų 
įvairaus ilgio elektromagnetinių bangų problema, iš tikrųjų negali 
būti paprastai ir tiesiogiai susieta su jau žinomais dėsningumais. 

Pagaliau tame laiške Einšteinas pasakoja apie netikėtą išvadą 
iš specialiosios reliatyvumo teorijos: kūno masė turi būti propor
cinga jo energijai. Laiškas Habichtui neturi datos, tačiau, matyt, 

10 Seelig, p. 125. 
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jis išsiųstas 1905 metų rugsėjo menes j; tuo metu Einšteinas pasiun
tė į „Annalen der Physik" straipsnį apie proporcingumą tarp kūno 
energijos ir masės —- praktiškai reikšmingiausių išvadų iš reliaty
vumo teorijos pradinį tašką. 

Praėjus dviem metams po Solovino ir Habichto išvykimo iš 
Berno, Einšteinas atrado draugą, su kuriuo galėjo svarstyti teori
nės fizikos problemas. Tačiau tai buvo jau naujas laikotarpis: į 
Berną atvykęs Jakobas Johanas Laubas buvo garsaus mokslininko 
Vilhelmo Vyno pasiųstas susipažinti su įžymiuoju reliatyvumo 
teorijos, apie kurią seminare pas Vyną buvo rašęs referatą, auto
riumi. Po Laubo ir Einšteino pokalbių buvo sukurti ir kartu para
šyti straipsniai. Nepasikeitė Einšteino elgsenos paprastumas ir 
nuoširdumas; jį Laubas užtiko šaltame bute, bandantį įkurti kros
nį, o paskui keletą savaičių kasdien lūkuriuodavo jo prie patentų 
biuro, kad galėtų parlydėti namo ir pakeliui pasikalbėti. Laubas 
taip pat įsiminė apsilankymą su Einšteinu operoje „Dievų žuvimas" 
Berno teatre ir kupinas susižavėjimo Einšteino šnibždesys: „Vag
neris, teatleidžia man viešpats, ne mano skonio, tačiau kaip šioje 
Zigfrido mirties scenoje subtiliai išreikšta likimo nepalaužto he
rojaus dvasia!.." 1 1 

Tuo metu Einšteinas susitikinėdavo su keletu muzikos mėgėjų, 
kurie nieko nenumanė apie . jo mokslinę veiklą. 1907—1908 metais 
jis gan. reguliariai grieždavo kvintete, į kurį, be jo, įėjo teisinin
kas, matematikas, knygrišys ir kalėjimo prižiūrėtojas. J ie griežda
vo Haidną, Mocartą ir Bethoveną, 

Pabaigai — keletas žodžių apie Einšteino šeimyninį gyvenimą 
Berne. 1904 metais jiems gimė sūnus Hansas Albertas (jis vėliau 
mokėsi Ciūriche, 1937 metais persikėlė į JAV, tapo žymiu hidrau
likos specialistu, Kalifornijos universiteto profesoriumi). Išlaidos 
didėjo. Einšteinas nepastebėdavo nepritekliaus; kai jam pakėlė 
atlyginimą iki 4500 frankų, jis net pasakė: ,,Ką gi veikti su tokia 
krūva pinigų?" Mileva, priešingai, nežinojo, kaip sudurti galą su 
galu. Bet ne tai drumstė jai ramybę. Svarbiausia buvo skirtingi po
linkiai. Ji visada džiaugdavosi, kai apsilankydavo Solovinas arba 
Habichtas, tačiau išvykos, pietūs ne namuose, namų koncertai, di
delės kompanijos — visa tai buvo jai ne prie širdies. Einšteino 
moksliniai interesai Milevai taip pat darėsi vis svetimesni. Jos irz
lumą didino ligos — sąnarių tuberkuliozė, smarki neurastenija ir 
laikui bėgant vis didėjantis patologinis pavyduliavimas. Romus 
Einšteino būdas ir išsiblaškėlio gerumas pamažėl ėmė erzinti Mile-
vą. Susvetimėjimas stiprėjo. Beje, jis ryškias ir stiprias formas įgi
jo vėliau, kai Einšteinas jau seniai buvo išsikėlęs iš Berno. 

„ANTASMENISKA" 
Norint eiti šiame pasaulyje tikru 

' keliu, reikia aukotis iki galo. Žmo
gaus paskirtis yra ne tik būti lai
mingu. Jis privalo atverti žmoni
jai kažką didingo. 

E. Renanas 

Tikroji žmogaus vertė yra tai, 
kokiu laipsniu ir kokia prasme jis 
pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš". 

Einšteinas 

Dar paauglystės metais Einšteinas norėjo atitolti nuo grynai asme
ninių kasdienių interesų. Tačiau jis ilgai nežinojo, kokiai būtent 
aukštai, peržengiančiai grynai asmeninių interesų ribas, idėjai rei
kia skirti intelektines jėgas, ir pasinėrė į religingumą. Nuo religi
jos Einšteinas perėjo prie aktyvios laisvamanybės, prie aktyvaus 
tarnavimo „antasmeniškai", tačiau racionaliai, realiai idėjai. Tie
sioginis postūmis buvo, kaip matėme, mokslo populiarinimo knygų 
skaitymas. Jis sukėlė ne tik priešišką požiūrį į religines dogmas, 
neatsilaikančias prieš mokslinį pasaulėvaizdį. Einšteinui pasidarė 
artimos socialinio protesto idėjos, ir jis visiems laikams nutolo nuo 
tradicinių savo aplinkos pažiūrų. Savo autobiografijoje jis rašė, 
kad Biblijos legendos, griūdamos nuo mokslo smūgių, nuvertė jo 
sąmonėje ir valstybės autoritetą. Valstybė, religine dvasia auklė
dama jaunimą, apgaudinėja jį. „Tai buvo sukrečianti išvada",— 
sako Einšteinas. 

„Tokie išgyvenimai sukėlė nepasitikėjimą bet kokiais autorite
tais ir skeptišką nusistatymą įsitikinimų ir pažiūrų, tuomet gyva
vusių mano socialinėje aplinkoje, atžvilgiu. Tas skepticizmas nie
kad jau manęs neapleido. . ." 1 

Einšteinas neperėjo į religinį ir socialinį indiferentizmą, juk 
indiferentizmas taip pat buvo viena iš aplinkos, su kuria jis buvo 
nutraukęs ryšius ankstyvojoje jaunystėje, tradicijų. Išsižadėjęs re
ligijos, Einšteinas atsidavė idėjai, kuri tapo pagrindinė viso jo 
gyvenimo ir kūrybos idėja. Pagrindiniu, viską nustelbiančiu siekimu 
tapo siekimas pažinti objektyvų, „užasmenišką" ir „antasmenišką" 
pasaulį. 

„Ten, už mūsų vidaus, buvo tas didžiulis pasaulis, esantis ne
priklausomai nuo mūsų, žmonių, ir stūksantis priešais mus kaip 
didžiulė amžina mįslė, tačiau bent iš dalies įmenama mūsų suvoki
mo ir mūsų proto. Sito pasaulio tyrinėjimas viliojo kaip išsivada
vimas, ir netrukus įsitikinau, kad daugelis iš tų, kuriuos išmokau 

1 SūmuTeuH, T. 4, c. 260. 
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vertinti ir gerbti, rado savo vidinę laisvę ir tvirtumą Visiškai atsi
duodami tam užsiėmimui. To užasmeniško pasaulio aprėpimas 
mintimi mums prieinamų galimybių ribose man atrodė, pusiau są
moningai, pusiau nesąmoningai, kaip aukščiausias tikslas. Tie, 
kurie taip galvojo, ar tai būtų mano amžininkai, ar žmonės iš pra
eities, kartu su jų susidarytomis pažiūromis buvo mano vieninte
liai ir ištikimiausi draugai. Kelias į tą rojų buvo ne toks patogus ir 
viliojantis kaip į religijos rojų, tačiau jis pasirodė esąs patikimes
nis, ir aš niekuomet nesigailėjau, kad juo nuėjau" 2 . 

Pasaulio objektyvumo idėja — Einšteino pasaulėžiūros gilumi
nis ir fundamentalusis pagrindas — buvo s.usijusi su jaunatviškais 
ieškojimais to, kas „antasmeniška", ir turėjo tam tikrą emocinį bei 
moralinį aspektą. Kai vėliau Einšteinas susidūrė su pasaulio kaip 
pojūčių — subjektyvios patirties elementų — komplekso samprata, 
jis į ją žiūrėjo griežtai neigiamai. Čia pasireiškė ne tik stichiškas 
kiekvieno gamtos tyrinėtojo įsitikinimas pasaulio realumu,—tokio 
įsitikinimo, kaip rodo mokslo istorija, racionaliam sąmoningam 
filosofinės pozicijos pasirinkimui nepakanka. Einšteinui dar jau
nystėje „didysis pasaulis, egzistuojantis nepriklausomai nuo mūsų, 
žmonių", buvo tyrinėjimo, nuvedančio žmogų už jo pojūčių ir 
minčių ribų, objektas. Pasaulio kaip darnios pojūčių sistemos kon
cepcija Einšteinui negalėjo nebūti svetima. Lygiai taip pat jam bu
vo svetima pasaulio apriorinio loginio pažinimo galimybės sam
prata. Galų gale iš tokios pozicijos išaugo pozityvi fizikinė idėja: 
reikia rasti dydžių, kurie lieka nepakitę bet kokiose aprašymo sis
temose, naudojamose gamtos dėsniams tirti. 

Pateiktoje Einšteino autobiografijos ištraukoje matome dar 
vienos fundamentalios idėjos ištakas. Pasaulis kaip „didžiulė am
žina mįslė" nesutampa nei su mūsų pojūčiais, nei su loginėmis 
konstrukcijomis. Jis priešingas joms kaip savarankiška realybė. 
Todėl pasaulio pažinimas — artėjimo prie tiesos procesas. Antidog-
matinė mokslo tendencija yra susijusi su jo objekto savarankišku
mo pripažinimu. 

Gnoseologinės Einšteino idėjos buvo jo aiškiai išdėstytos pa 
pagrindinių atradimų fizikoje. Tačiau jos nebuvo išvados iš jau 
žengtų žingsnių. Reliatyvumo teorija padarė daug daugiau, negu 
buvo galima padaryti fizikoje remiantis grynai stichiniu įsitikini
mu, kad pasaulis yra vieningas ir pažinus. Tas įsitikinimas Einštei
no pažiūrose darėsi vis nuoseklesnis ir labiau įsisąmonintas dar 
jaunystėje. Visų mažiausia čia galima kalbėti apie „įtakas" ta 
prasme, kad pradinės idėjos galėjo būti pasiskolintos iš filosofinės 
ir gamtos mokslo literatūros, kurią Einšteinas buvo perskaitęs 
Miunchene, Ciūriche ir Berne. Jis dar jaunystėje nebuvo mokinys, 
ir jo pažiūros nebetilpo į kokios nors mokyklinės filosofijos ribas. 

2 Эйнштейн, т. 4, c. 240. 
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Ko gero, tik su Spinoza Einšteiną siejo kažkokio kongenialumo 

jautimas. Apskritai iš knygų paimtos sąvokos ir terminai į idėjų, 
turėjusių įtakos kuriamai reliatyvumo teorijai, arsenalą įeidavo 
nauju pavidalu, dažnai pakeitę pagrindinę savo prasmę. J ie būda
vo dar labiau nušlifuojami taikant fizikos problemoms, kuriant 
naujas fizikos teorijas. 

Šiame procese, suprantama, išnykdavo palyginti trumpalaikiai 
susižavėjimai, išnykdavo prieštaringumai, būdingi pradinei filoso
finių pažiūrų raidai. 

Savo autobiografijoje 1949 metais Einšteinas sako, kad joje 
pateiktas schematiškas piešinys neperteikia dvasinio tobulėjimo 
eigos sudėtingumo ir net chaotiškumo. Retrospektyviai jis atrodo 
organiškas, tačiau iš tikrųjų buvo panašus į netvarkingą vaizdų 
kaitą kaleidoskope. Einšteiną domino vieninga schema, apimanti 
visus būties dėsnius. Prisimindamas savo jaunystę, ' j is, suprantama, 
reguliavo ją pagal vėliau išsikristalizavusias, brandžias, išsivys
čiusias idėjas. Jei atsižvelgsime į tą neišvengiamą aberaciją, tai 
idėjinio vystymosi rekonstrukcija, pateiktoji autobiografijoje ir 
ignoruojanti žmogaus sąmoningos veiklos „atomistinę sandarą", 
teisingai perteikia Einšteino jaunystės idėjų svarbiausią turinį. 

„Mano sanklodos žmogaus tobulėjime posūkio taškas pasiekia
mas tada, kai pagrindinė gyvenimo interesų kryptis pamažu 
atitrūksta nuo trumpalaikių ir asmeniškų dalykų ir vis labiau 
koncentruojasi į siekimą mintimis aprėpti daiktų prigimtį. Šiuo po
žiūriu aukščiau pateiktos schematiškos pastabos tiek išreiškia tie
są, kiek iš viso gali būti pasakyta tais keliais žodžiais" 3. 

Retrospektyviai vertinant ankstesnius dvasinio tobulėjimo eta
pus, remtis vėlesnėmis pažiūromis yra būtina beveik kiekvieno 
mąstytojo mokslinėje biografijoje, o Einšteinui tai turi ypatingą 
prasmę. Ką tik pateiktos eilutės rodo štai ką: svarbiausių gyveni
mo interesų atitrūkimas nuo trumpalaikių ir asmeniškų dalykų pri
verčia mąstytoją vėliau ieškoti savo tikrojo, labai sudėtingo ir 
prieštaringo dvasinio gyvenimo vieningo, vientiso vaizdo. Tai gali
ma pasakyti ne tik apie kaleidoskopiškų tiesioginių įspūdžių srau
tą, bet ir apie filosofinių ir mokslinių idėjų, kurių jaunuolis semia
si iš knygų, srautą. Einšteinas, savo gyvenimo pabaigoje prisimin
damas Hiūmo, Kanto ir kt. idėjas ir aiškindamas savo požiūrį į 
jas, visiškai nedarė pataisų praeityje, tik nurodydavo, kas praeity
je yra jam padarę ne trumpalaikį, o ilgalaikį įspūdį, kokios filoso
finės įtakos buvo ne vien jo asmeninio gyvenimo epizodai, bet ir 
mokslinio žygdarbio pagrindas, t. y. mokslo istorijos epizodai. 

Einšteinas žiūrėjo į savo paties idėjinį augimą taip pat kaip į 
visa kita: jis ir čia siekė pereiti į to, kas „antasmeniška", sferą. 
Šiuo atveju „antasmeniška"—tai tos filosofinės sąvokos ir idėjos, 

8 Эйнштейн, т. 4, c. 260. 
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kurios koncentravosi ir liko mokslininko sąmonėje, tapo tam tikru 
mastu naujų mokslinių vaizdinių pagrindu. Asmeninės biografijos 
ir_ „antasmeniškos" mokslo istorijos dalykų atribojimas yra labai 
budingas Einšteino prisiminimams. Jis iš naujo patikrina laktus bei 
mintis ir atideda į šalį visa, kas buvo asmeniška, grynai biografiš
ka, palikdamas tai, kas įėjo į kūrybinį gyvenimą. Toks atribojimas 
leidžia teisingiau suprasti kai kuriuos Einšteino prisiminimus ir 
vertinimus. Pavyzdžiui, vėliau pamatysime, kad pritarimas filo
sofinėms Macho pažiūroms Einšteino prisiminimuose liko kaip 
grynai biografinis epizodas,, o iš pradžių stichinis, paskui vis są
moningesnis nepasitikėjimas ir net antipatija Macho filosofijai 
peraugo į esminę „antasmeniškos" pasaulėžiūros, kuri davė pra
džią klasikinės fizikos revidavimui, prielaidą. 

Apsistokime^ ties gnoseologiniais ekskursais 1949 metų autobio-. 
grafijoje (galbūt juos teisingiau būtų vadinti „epistemologiniais"; 
žodis „epistemologija", kartais vartojamas kaip žodžio „gnoseolo
gija" sinonimas, vis dėlto yra šiek tiek siauresnio turinio: jis daž
niausiai vartojamas vien tik moksliniame pažinime ir reiškia moks-
lo teoriją). Gnoseologinių ekskursų Einšteino autobiografijoje pra
dinė idėja — pasaulio nepriklausomumas nuo pažinimo. Beje, tai 
ne tik pačių gnoseologinių pastabų, bet ir visos autobiografijos 
pradinė idėja. Joje nuostabiai reljefiškai išvesta nenutrūkstama li
nija nuo paauglystės ir jaunystės siekimo to, kas „antasmeniška", 
iki reliatyvumo teorijos, griežtai ir universaliai išreiškusios, kokie 
fizikiniai sąryšiai atskleidžia pasaulio sandarą, nepriklausomą nuo 
atskaitos sistemos. , , 

Einšteinas nagrinėja, iš vienos pusės, pojūčius ir iš kitos — 
sąvokas, kurios gali būti grynai logiškai išvestos viena iš kitos pa
gal tvirtas logikos taisykles. Tačiau pradinės sąvokos gali būti pa
sirenkamos laisvai. Loginis mąstymas garantuoja tik viena: sąry
šiai tarp sąvokų išvedami pagal Įprastas logikos taisykles. Šia 
prasme logiškai išvestas teiginys bus teisingas. 

Tačiau logika negali pagrįsti teiginių teisingumo ta prasme, ar 
jie atitinka objektyvią realybę. Garantija yra logiškai išvestų tei
ginių ryšys su tais pojūčiais, kuriuos žmogus gauna per jutimų 
organus. Patys savaime pojūčiai dar nerodo daiktų prigimties; moks
las naudojasi sąvokų loginiu išvedimu. Tačiau tos sąvokos įgyja 
„prasmę" arba turini tik dėl jų ryšio su pojūčiais. Grynai logiškai 
susidaryti vaizdą apie tikruosius ryšius gamtoje negalima. Einštei
nas parodė tai primindamas apie „nuostabos aktą". Kai vieni ar 
kiti suvokimai neatitinka nusistovėjusių sąvokų, juos laikome 
„stebuklingais" arba „nuostabiais". Einšteinas rašė autobiografiją 
vokiškai ir perteikė abi reikšmes kabutėmis išskirtais tos pačios 
šaknies ,,wunder". žodžiais. Jis prisimena, kaip jis, ketverių penke
rių metų vaikas, stebėjosi pamatęs kompasą. Kai įsivaizduoji 
Einšteiną, sukrėstą judančios magnetinės rodyklės, akivaizdžiai 
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įvertini tą suvokimo šviežumą, tą vaikišką gebėjimą pažvelgti į 
pasaulį tarsi pirmą kartą, be t radicinių vaizdinių ir asociacijų 
naštos, gebėjimą, kurį tikri moks l in inka i ir tikri menininkai išlai
ko visą gyvenimą ir kuris vi rs ta genijaus, naujai aiškinančio arba 
naujai vaizduojančio pasaulį, k ū r y b i n e jėga. 

Einšteinas rašo, kad magnet inė rodyklė padarė jam gilų ir ilgai 
neišdylantį įspūdį. Tai iš t ikrųjų b u v o įspūdis, pereinantis į to, kas 
„antasmeniška", sferą. Ką, tiesą sakant , reiškia „nuostabos aktas", 
pavyzdžiui, magnetinės rodyklės padarytas įspūdis? Iš tam tikrų 
suvokimų buvo padaryta išvada, kad postūmis yra judėjimo prie
žastis. Toliau įsijungė logika, leidusi išvesti iš čia daugelį kitų tei
ginių ir sąvokų. Tačiau jų išvedimo loginis griežtumas negaran
tuoja, kad daugelis loginių konst rukci jų visada teisingos. Jis nega
rantuoja pradinių premisų te is ingumo. Toks teisingumas reiškia, 
kad postūmio, kaip judėjimo priežasties, sąvoka atitinka daugybę 
tiesioginių suvokimų. Kompasas priverčia kurti kitą loginių kon
strukcijų seriją, kadangi jis konfliktuoja su senąja. 

„Kai toks konfliktas išgyvenamas stipriai ir intensyviai, jis savo 
ruožtu daro didelę įtaką musų .protiniam pasauliui. To protinio pa
saulio plėtotė tam tikra prasme rodo nuostabos jausmo įveikimą — 
bėgimą be paliovos nuo to, kas ,.nuostabu", nuo to, kas „stebuk
linga" 4 ". 

Suprantama, tokia mokslinės raidos koncepcija yra nukreipta 
prieš bet kokį aprioriškumą. Tačiau mus dabar domina pozityvusis 
koncepcijos aspektas. Einšteinas besiplėtojantį mokslą laikė „bė
gimu nuo to, kas nuostabu", t y. ėjimu prie kitų sąvokų serijų ir 
loginių konstrukcijų, kurios neprieštarauja „nuostabiam" dalykui, 
o išplaukia iš jo, iš naujų eksperimentinių duomenų. Cia kalbama 
he apie kokį teisingumo kriterijų išsižadėjimą loginių konstrukcijų 
atžvilgiu. Ne, loginės konstrukcij 

o s pačios savaime negali garan
tuoti ir vienareikšmiškai nulemti savo ontologinio turinio, Jos 
tampa ontologiškai turiningos lyginamos su s tebėj i imvsu pojūčiais, 
kuriuos žmogus patiria iš eksperimentų ir praktikos. Toks ontolo
ginis tikrinimas vyksta visą laiką. Be jo loginis neprieštaringumas 
negarantuoja teiginių teisingumo. 

„Teiginys teisingas,— rašo Einšteinas,— jeigu jis išvestas kurios 
nors loginės sistemos viduje pagal įprastines taisykles. Sistemos 
teisingumą sąlygoja jos atitikimo visiems pojūčiams patikimumas 
ir pi lnumas" 5 . 

Atsižvelgdami į begalinį pasaulio sudėtingumą, galime daryti 
išvadą, 'kad jokia logiška neprieštaringa ir su daugeliu stebėjimų 
suderinta teorija negali apsidrausti nuo vėlesnių „nuostabos aktų" 
ir perėjimo prie kitos teorijos. 

4 3ŪHiUTeuH, T. 4, c. 261. 
5 Ten pat, p. 263. 
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MATEMATIKA IR REALYBĖ 

Visa, ką mes žinome apie realybę, 
prasideda ir baigiasi patyrimu. 

Einšteinas 

Geometrija turi matematinio moks
lo pobūdį, kadangi jos teoremų iš
vedimas iš aksiomų bus, kaip ir 
anksčiau, grynai loginis uždavi
nys; tačiau kartu ji tampa ir fizi
kiniu mokslu, kadangi jos aksio
mose yra teiginių, priklausančių 
gamtos sričiai, teiginių, kurių tei
singumas gali būti įrodytas tik 
eksperimentais. 

Einšteinas 

Viena iš svarbiausių epistemologinių prielaidų, atvedusių Einšteiną 
prie reliatyvumo teorijos, buvo jo matematikos ir realybės sąryšio 
samprata. Ši samprata buvo suformuluota sukūrus reliatyvumo 
teoriją, tačiau ji egzistavo ir anksčiau ir buvo specialiosios, ypač 
bendrosios, reliatyvumo teorijos sukūrimo sąlyga. 

Ciūricho politechnikume Einšteinas uoliai lankė fizikos labo
ratoriją. Tas pomėgis eksperimentuoti labai būdingas jaunam Ein
šteinui ir buvo vienas iš kelių, vedusių j reliatyvumo idėjų krista-
lizavimąsi. Tai ne vien susipažinimas su eksperimentais, vėliau ta
pusiais reliatyvumo teorijos pradiniu tašku. Einšteino pomėgis 
eksperimentuoti rodo ir kitą aspektą, glaudžiai susijusį su jo fizi
kiniu ir matematiniu mąstymu. 

Čia kalbama apie fizikinę intuiciją, kuri atsiranda anksčiau 
negu loginės ir matematinės konstrukcijos. Reikia paaiškinti šiek 
tiek neapibrėžtą intuicijos sąvoką, kuri be tokio aiškinimo gali 
asocijuotis su visiškai kitokiomis idėjomis. Apie Einšteino moksli
nio mąstymo mechanizmą galime spręsti, be visa kita, iš vieno do
kumento, labai svarbaus apskritai mokslinės kūrybos istorijai ir 
psichologijai, ypač Einšteino kūrybos psichologijai apibūdinti. 
1945 metais Žanas Adamaras kreipėsi į keletą matematikų pateik
damas klausimą, kokie vaizdai ir asociacijos užpildo jų sąmonę 
ieškant matematinių sprendimų. Einšteinas atsakė į šį klausimą šio
mis pastabomis: 

„Žodžiai, tokie, kaip jie rašomi arba tariami, mano mąstymo 
mechanizme nevaidina jokio vaidmens. Kaip mąstymo elementai 
funkcionuoja maždaug aiškūs fizinių realybių vaizdai ir ženklai. 
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Šiuos vaizdus ir ženklus sąmonė kurta ir kombinuoja tarsi savaime. 
Suprantama, yra tam tikras ryšys tarp tų mąstymo elementų ir 
atitinkamų loginių sąvokų. Siekimas galų gale susikurti logiškai 
viena su kita susijusias sąvokas yra emocinė gan neapibrėžto anks
čiau minėtų mąstymo elementų žaismo bazė. Psichologiškai tas 
kombinacinis žaismas yra svarbiausias produktyvaus mąstymo po
žymis. Jo reikšmė pagrįsta visų pirma tam tikru ryšiu tarp kom
binuojamųjų vaizdų ir loginių konstrukcijų, kurias galima per
teikti žodžiais arba simboliais ir tokiu būdu įgyti galimybę per
teikti juos kitiems žmonėms" 1 . 

• Tačiau loginės konstrukcijos, kurias galima išreikšti žodžiais ir 
matematiniais simboliais,— tai antroji pakopa. Iš pradžių sąmonėje 
nėra nieko, išskyrus atsirandančius ir vienas su kitu asocijuojan
čius fizinių realybių vaizdus. Tie vaizdai yra artimi regimiesiems 
ir motoriniams vaizdiniams. 

„Anksčiau minėti mano mąstymo elementai — regimojo ir tam 
tikro motorinio pobūdžio. Žodžių ir kitų simbolių rūpestingai ieškau 
ir randu antrojoje stadijoje, kai minėtasis asociacijų žaismas yra 
susiformavęs ir gali būti pagal norą atkurtas. Kaip jau sakyta, pra
dinių mąstymo elementų žaismas turi tikslą atitikti sąvokų lo
ginį ryšį" 2. 

Regimieji ir motoriniai elementai, įsitraukiantys į asociacijų 
žaismą, matyt, buvo artimiausi kinetiniams ir dinaminiams vaizdi
niams. Neaiškus regimasis judančio arba keičiančio savo formą 
kūno vaizdas ir neaiškus motorinis veikiančios jėgos pojūtis — 
tokie buvo, kaip galima spręsti, pradiniai elementai, kuriuos mąs
tytojas sukeldavo savo sąmonėje, kad galėtų prasidėti asociacijų 
žaismas. Pastarajame vaizdai, kartais artimi fizinėms realybėms, o 
kartais atliekantys sąlyginių simbolių, atitinkančių sudėtingesnes, 
taigi ir nemechanines realybes, vaidmenį, sudarydavo įvairias kom
binacijas, suartėdavo arba patekdavo į priešingas pozicijas. Tai 
buvo banguojančios jūros, simbolizuojančios, iš dalies ir atvaiz
duojančios tiesiogiai rega nepagaunamus elektromagnetinius vir
pesius, vaizdai, atskaitos sistemas išreiškiančių į padalas padalytų 
judančių strypų vaizdai ir t. t. 
. Antroje pakopoje — jau ne intuityvinėje, o loginėje — mąsty
tojas tarsi girdi sąvokas išreiškiančius žodžius arba mato juos pa
rašytus raidėmis ar matematiniais simboliais. Einšteinui pradiniai 
asociacinės stadijos regimieji ir motoriniai vaizdai pereidavo į gir
dimuosius žodžių vaizdinius, perteikiančius logines konstrukcijas. 
Į Adamaro klausimą, koks „vidinių žodžių" tipas jame vyrauja, 
Einšteinas atsakė: * 

1 Einstein A. Ideas and opinions.— London, 1956, p. 25—26. 
? Ten pat, p. 26. 
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„Regimieji ir motoriniai. Toje stadijoje, kai visiškai įsijungia 
žodžiai, jie mano atveju yra grynai girdimieji. Tačiau jie, kaip jau 

. sakyta, įsijungia tik antrojoje stadijoje" 3 . 
Aprašytasis mąstymo mechanizmas, matyt, buvo labiausiai pri

taikytas konstruoti logines grandines, kurias galima patikrinti 
eksperimentiškai. 

Einšteinui sąvokos nėra tiesiogiai susijusios su stebėjimais ir 
gali neturėti tiesioginės fizikinės prasmės. Fizikinę prasmę jos kar
tais įgyja sudėtingame ir daugiapakopiame kitų sąvokų konstra
vime. Tačiau galų gale loginės išvados tampa palyginamomis su 
stebėjimais, ir tai suteikia visai samprotavimų grandinei fizikinę 
prasmę. Kaip jau minėta, tokio konstravimo procese logika deri
nasi su intuicija. Pastaroji kiekviename etape tarsi pranoksta 
konstruojamosios teorijos fizikines išvadas. Kiekvieną sykį, kai lo
ginė analizė atsiduria kryžkelėje, fizikinė intuicija ragina žengti 
toliau tokius žingsnius, kurie priartina galimybę patikrinti ekspe
rimentais. Panašiai kaip šviesa atsispindi sudėtingoje veidrodžių 
sistemoje taip, kad jai sklisti reikėtų mažiausiai laiko, Einšteino 
mintis juda nuo vienos sąvokos prie kitos linija, kuria arčiausiai 
prieinama prie galimybės eksperimentiškai patikrinti visą sampro
tavimų grandinę, prie sąvokų, kurios tokiu būdu gali būti tikrina
mos. Šiame procese Einšteinas vadovaujasi fizikine intuicija. Ją 
būtų galima pavadinti „eksperimentavimo intuicija", kai turima 
mintyje nuovoka apie artimiausius kelius į eksperimentus, leidžian
čius teorijai įgyti fizikinį turinį. Intuiciją stiprino tai, kad Einštei
nas jautėsi eksperimentinės fizikos sąvokų ir įvaizdžių pasaulyje 
kaip savoje stichijoje. Veidrodžiai, atspindintys šviesą, kontūrai, 
kuriais teka srovė, kieti strypai, jungiantys judančias prietaisų da
lis,— visi tie vaizdai ir sąvokos Einšteinui apaugdavo daugybe re
gimųjų ir motorinių asociacijų, buvo gyvi, paslankūs, pasirengę 
jungtis į naujus derinius. 

Einšteino genialumo išraiška buvo gebėjimas jungti, derinti, 
kartais sutapatinti toli viena nuo kitos esančias sąvokas. Mąstytojo 
galvoje kiekviena sąvoka (pradinėje stadijoje — vaizdas) apgaubta 
virtualių ryšių debesies arba jėgų lauko, kurie užgriebia kitas są
vokas, kartais jas rekonstruoja, sujungia su sąvoka, sukelia naujų 
sąvokų atsiradimą ir kai kurių senųjų išnykimą. Milžiniška tokio 
debesies galia, tokio lauko stiprumas, tokių jėgų spindulys — geni
jaus požymiai. 

Pagaliau Einšteino eksperimentavimo intuicija tampa matema
tine intuicija. Jo veikaluose susiduriame su nuostabiai darniais 
(t. y. atvedančiais į daugybę išvadų be papildomų prielaidų) ir 
galingais metodais. Šių matematinių metodų pasirinkimas pagrįstas, 
kaip pamatysime, dėsningumų, kurie leidžia patikrinti juos ekspe-

3 Einstein A. Ideas and opinions, p. 25—26. 

rimentiškai, atskleidimu. Tačiau tai atsirado vėliau, kai fizikinė 
intuicija atvedė Einšteiną prie naujo, palyginti su klasikine fizika, 
sąvokų skirstymo į formalias ir turinčias fizikinį turinį, iš principo 
palyginamas su stebėjimais. Iki tol, Ciūriche, Einšteinas neturėjo 
kriterijų, pagal kuriuos rinktųsi vienas ar kitas matematines discip
linas arba problemas. 

„Aš mačiau,— rašo Einšteinas,— kad matematika išsiskaidžiusi 
į daugybę specialių sričių ir kad kiekviena iš jų gali pareikalauti 
viso mums skirto trumpo gyvenimo. Ir išvydau save Buridano asi
lo, negalinčio nuspręsti, kurią šieno gniūžtę jam pasirinkti, padė
tyje. Reikalas, matyt, buvo tas, jog mano intuicija matematikos 
srityje buvo nepakankamai stipri, kad be abejonių atskirčiau pa
grindinį ir svarbiausią dalyką nuo kitų mokslingų, be kurių dar 
galima apsieiti. Be to, ir susidomėjimas gamtos tyrinėjimu, be abe
jo, buvo stipresnis; man, kaip studentui, dar buvo neaišku, kad 
priėjimui prie nuodugnių principinių fizikos problemų reikia sub
tiliausių matematinių metodų. Tai ėmė aiškėti tik pamažu, po dau
gelio savarankiško mokslinio darbo metų. Žinoma, ir fizika buvo 
išsiskaidžiusi į specialias sritis, ir kiekviena iš jų galėjo pasiglemžti 
pilną triūso trumpą gyvenimą, taip ir nenumaldžiusi išsamesnio 
pažinimo troškulio. Nepaprasta daugybė nepakankamai tarpusavyje 
susijusių empirinių faktų ir čia veikė slegiančiai. Tačiau ir čia. 
greitai išmokau aptikti tai, kas gali nuvesti į gilumą, ir atmesti 
visa kita, visa tai, kas perkrauna protą ir nukreipia jį nuo esminių 
dalykų" 4 . 

Esminiai dalykai, Einšteino požiūriu, buvo tai, kas gali tapti 
medžiaga arba priemone suburti realaus pasaulio adekvatų pa
veikslą. Matematikoje tokio kriterijaus jis dar neturėjo. Tačiau jau 
turėjo neaiškų, bet išsamų supratimą apie tai, kad darni geometri
nių teoremų sistema išreiškia pasaulio darnumą. Iš pradžių ta sam
prata buvo elementari: Einšteinas manė, kad geometriniai objek
tai — realių kūnų slapyvardžiai, kad jie savo prigimtimi nesiskiria 
nuo pastarųjų. Einšteinui galimybė grynai logiškai gauti patikimų 
žinių apie stebimus dalykus pasirodė nuostabi („stebuklas"). Vėliau 
jis suprato, kad tokios galimybės nėra. 

„Nors atrodė tarsi grynas mąstymas gali duoti patikimų žinių 
apie stebimus dalykus, tačiau toks „stebuklas" buvo pagrįstas klai
domis. Vis dėlto tam, kas patiria tą „stebuklą" pirmą kartą, atrodo 
nuostabus pats faktas, kad žmogus geba abstrakčiu mąstymu pa
siekti tokio laipsnio patikimumą ir grynumą, kokį mums pirmą 
kartą yra parodę graikai geometrijoje" 5 . 

Klaida buvo štai kur. Einšteinui pasirodė, kad nemaža geomet
rinių teoremų nereikalauja įrodymo, nes tas teoremas galima pa-

4 Эйнштейн, т. 4, c. 264. 
5 Эйнштейн, т. 4, c. 262. 
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versti akivaizdžiais teiginiais. Iš akivaizdžių teiginių galima išvesti 
kitus, jau neakivaizdžius, ir tokiu būdu gauti patikimų žinių apie 
realius kūnus be kokių nors stebėjimų, grynai logiškai. Tačiau 
teoremų „akivaizdumas" buvo pagrįstas tuo, kad jose figūruojan
čioms sąvokoms buvo priskiriami tie patys ryšiai, kurie pastebimi 
gamtoje tarp realių kūnų. Jeigu atkarpos ilgis — kietas strypas, tai 
visi geometriniai teiginiai, susiję su atkarpos ilgiu, bus akivaiz
dūs — kol juos atitiks fizinės strypo savybės. Mes teigiame, kad 
atkarpos ilgis nesikeičia ją perkeliant, ir linkę traktuoti šį teiginį 
kaip akivaizdų, kadangi nesąmoningai sugretiname geometrines 
sąvokas su jų fiziniais prototipais. Tačiau geometrinė sąvoka gali 
įgyli naują fizinį prototipą. Taip ir buvo, kai Einšteinui kilo relia
tyvumo teorijos idėja. 

Jau žinome, kad, pasak Einšteino, mokslo raida — tai ne tik bė
gimas nuo „stebuklo", bet ir bėgimas nuo to, kas „akivaizdu". 
Mokslas panaikina geometrinių teorijų „akivaizdumą", kai eksperi
mentas aptinka, jog stebėjimai, suteikę geometrinėms teorijoms 
atrodytų neabejotiną fizinį turinį, yra netikslūs. Tai bėgimas nuo 
akivaizdumo. Tačiau mokslas kiekvieną kartą nustato, kad nauji 
stebėjimai atitinka loginių konstrukcijų grandines. Tie stebėjimai 
nustoja būti stebuklais, o loginės konstrukcijos įgyja fizinę prasmę, 
kurios negali įgyti grynai loginiu keliu. 

Geometrijos ir realybės sąryšis yra vienas iš mokslo loginių 
ir empirinių elementų sąryšio aspektų. Tokiems sąryšiams skirta 
daugelis Einšteino epistemologinių pasisakymų. J ie yra glaudžiai 
susiję su pačiais fizikos veikalais. Kartais visą mokslą liečiančios 
teorijos atrodo kaip šiek tiek apibendrintas reliatyvumo teorijos 
išdėstymas. Kartais fizikos veikalai atrodo kaip epistemologinių 
schemų pavyzdžiai. Stichiškos kūrybos be sąmoningų ir apgalvotų 
gnoseologinių pozicijų samprata sugriūva taip pat greitai, kaip ar 
Einšteino bendrųjų koncepcijų aprioriškumo samprata, vos tik su
siduriame su jo mokslinio palikimo tikrąja sandara. 

Apsistosime ties Einšteino paskaita „Apie teorinės fizikos 
metodą" 6. 

Ji prasideda truputį neįprastu perspėjimu: apie metodą, kuriuo 
naudojasi fizikai, reikia spręsti ne pagal jų pareiškimus, o pagal 
jų darbų vaisius. „Tam, kuris toje srityje ką nors atranda, jo vaiz
duotės vaisiai atrodo tokie būtini ir natūralūs, kad jis laiko juos 
ne minties kūriniais, o iš anksto nustatyta realybe. Ir jis norėtų, 
kad ir kiti laikytų juos tokiais". 

Tačiau vis dėlto Einšteinas nori išdėstyti ne tyrinėjimų rezul
tatus, o metodą, kuriuo daugiau ar mažiau sąmoningai naudojasi 
fizikos teorijų kūrėjai. Uždavinys — palyginti mokslo teorinius 

SuHUiTeuH, T. 4, c. 181—186. 
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pagrindus su bandymo duomenimis. „Esmė čia yra dviejų neišski
riamų mūsų žinojimo sr ičių—empiri jos ir samprotavimo — amži
nas prieštaringumas". 

Grynai racionalaus mokslo, pagrįsto realiais sąryšiais, klasikinis 
pavyzdys tebėra antikinė filosofija. Tai didžiulė proto pergalė, kuri 
niekuomet nepraras savo aureolės. 

„Mes šlovinam senovės Graikiją' kaip vakarietiškojo mokslo 
lopšį. Ten pirmą kartą buvo sukurtas minties stebuklas — loginė 
sistema, kurios teoremos išplaukia viena iš kitos taip tiksliai, jog 
kiekvienas iš jau įrodytų teiginių buvo absoliučiai neabejotinas: 
aš kalbu apie Euklido geometriją. Tas nuostabus mąstymo triumfas 
suteikė žmogaus intelektui pasitikėjimą savimi, būtiną tolesnei 
veiklai. Jeigu Euklido veikalas nepajėgė uždegti jūsų jaunatviško 
entuziazmo, tai jūs nesate gimęs būti teoretiku". 

Po apoteozės logikai Einšteinas skelbia empirijos apoteozę: 
„Visa, ką žinome apie realybę, prasideda ir baigiasi patyrimu". Tos 
formulės — šio skyriaus ep ig ra fo—nė truputėlio neriboja Einštei
no pastabos apie mintį, laisvai kuriančią logines konstrukcijas. 
Kaipgi derinasi empirijos karalystė su kuriančiojo proto karalys
te? „Jeigu patyrimas — mūsų žinojimo alfa ir omega, koks tuomet 
proto vaidmuo moksle?"—klausia Einšteinas. 

Fizika, Einšteino žodžiais tariant, turi apimti pradines sąvokas, 
toliau — dėsnius, kuriuose tos sąvokos figūruoja, ir galiausiai iš 
minėtų dėsnių išplaukiančius teiginius. Tokie teiginiai turi atitikti 
patyrimą. 

Čia teisinga tiksliai tas pats, kas ir Euklido geometrijoje, tačiau 
ten fundamentalūs dėsniai vadinami aksiomomis ir neiškyla rei
kalas, kad išvados atitiktų kokį nors patyrimą. Tačiau Euklido 
geometrija traktuojama kaip mokslas apie realių kietųjų kūnų iš
sidėstymo galimybę, t. y. ji traktuojama kaip fizikos mokslas, nesi-
abstrahuojant nuo jos pirmykščio empirinio turinio, o geometrijos 
ir teorinės fizikos loginis sutapimas tampa visiškas. 

Tokiu požiūriu — jo nuosekliai ir sistemingai buvo laikomasi 
fizikoje ir geometrijoje, pradedant Einšteino reliatyvumo teorija,— 
geometrija laisvai, neatsižvelgdama į eksperimentą, konstruoja 
sudėtingą logiškai nepriekaištingų išvadų sistemą. Tačiau empiri-
ja — ir tik ji viena — suteikia toms konstrukcijoms fizikinę pras
mę. Kaip tik taip reikia suprasti Einšteino žodžius apie matemati
nių sąvokų ir metodų fizikoje kūrybišką, konstruktyvią funkciją ir 
apie jų galėjimą priartėti prie realybės. 

„Patyrimas, žinoma, tebėra vienintelis matematinių konstruk
cijų galimybės pritaikyti fizikoje kriterijus/ tačiau kaip tik mate
matikoje slypi iš tiesų kūrybinis principas. Šiuo požiūriu senovės 
filosofų įsitikinimą laikau teisingu: grynasis protas pajėgus suvokti 
realybę". 
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Tas pačias mintis tiktai kiek kitu aspektu Einšteinas išdėstė 
straipsnyje „Erdvės, eterio ir lauko problema fizikoje" 7. 

Šis straipsnis padeda dar tiksliau suprasti Einšteino požiūrį į 
matematinių ir eksperimentinių šaltinių sąryšį fizikos teorijoje. 
Einšteinas lygina, iš vienos pusės, loginę analizę su jos dideliu 
patikimumu ir visišku nepajėgumu suteikti savo konstrukcijoms 
fizikinę prasmę ir, iš kitos pusės, empirinius žinių šaltinius. 

Einšteinas šių mokslo sudedamųjų dalių sąryšį iliustruoja tokiu 
-pavyzdžiu: 

„Vienas ateities amžių civilizacijos archeologas randa Euklido 
geometrijos kursą be brėžinių. Jis pajėgia susigaudyti, kaip var
tojami žodžiai: taškas, tiesė, plokštuma įvairiose teoremose; jis gali 
suprasti, kaip iš vienos teoremos išvedama kita, ir net geba pats 
pagal išmoktas taisykles sukurti naują teoremą. Tačiau teoremos 
jam liks žodžių žaismas, jam neprieinama operacija, kurią galima 
išreikšti žodžiais „įsivaizduoti kažką", su terminais: taškas, tiesė, 
plokštuma ir t. t..." 

Ką reiškia „įsivaizduoti kažką", kai kalbama apie tašką, tiesę, 
plokštumą? Einšteinas paaiškina, kad toks pasakymas reiškia, jog 
galima eksperimentuoti ir stebėti. Archeologas, radęs Euklido 
geometrijos kursą, turi atlikti bandymą vildamasis, kad kai kurie 
stebėjimai atitiks knygoje perskaitytuosius ir kol kas dar neturin
čius turinio žodžius. 

1926 metais Einšteinas išdėstė bendrąją ryšio tarp geometrijos 
ir fizikos koncepciją straipsnyje „Neeuklidinė geometrija ir fizi
ka" 8 . Čia naujosios geometrijos ir reliatyvumo teorijos genezės 
schema apibendrinta istoriniu aspektu. Mokslo filogenetinė raida 
praėjo tą patį ciklą kaip ir Einšteino individualus vystymasis. 
Einšteinas, suprantamą, tik retrospektyviai, sukūręs reliatyvumo 
teoriją, galėjo aiškiai suformuluoti bendrąją loginių konstrukcijų 
ir gamtoje pastebimų sąryšių koncepciją. Retrospektyviai jis ga
lėjo suformuluoti ir istorinę koncepciją — perėjimo iš pradžių nuo 
geometrinių ir fizikinių sąvokų sutapatinimo prie vėlesnio jų atsky
rimo ir pagaliau prie sintezės. Tačiau negalima manyti,, kad Ein
šteinas paprasčiausiai projektavo į praeitį kelią, kuris j į . atvedė 
į reliatyvumo teoriją. Schema, kuria Einšteinas laikė visą pažinimo 
procesą, nebuvo mokslo istorijai retrospektyviai primesta, ji iš 
tikrųjų išplaukia iš matematikos ir fizikos istorinio vaizdo. Paži
nusi matematinių ir fizikinių idėjų istorinę raidą, Einšteinb sąmonė 
brandino genezę tos „bėgimo nuo stebuklo" ir „bėgimo nuo to, kas 

7 Einstein A. Comment j e vois le monde.— Paris, 1934, p. 214—233. 
Toliau žymima: Comment je vois le monde, nurodant puslapį. 

8 Žr. Эйнштейн, т. 2, c. 178—182. 
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akivaizdu" schemos, kuri galutinai išryškėjo susiejus ją su relia
tyvumo teorija. 

Einšteinas sakė, kad senovėje geometrija buvo pusiau empirinis 
mokslas, pavyzdžiui, tašką traktavęs kaip realų kūną, kurio mat
menis galima ignoruoti. „Tiesė buvo apibrėžiama arba kaip taškai, 
kuriuos galima optiškai sutapdinti žvilgsnio kryptimi, arba kaip 
ištemptas siūlas. Taigi turime reikalą su sąvokomis, kurios, kaip 
apskritai būna su sąvokomis, nėra paimtos tiesiogiai iš patyrimo 
arba, kitais žodžiais tariant, nėra logiškai sąlygojamos patyrimo, 
tačiau vis tiek turi tiesioginį sąryšį su mūsų išgyvenimų objektais. 
Teiginiai apie taškus, tieses, atkarpų ir kampų lygybę, esant tokiam 
žinių lygiui, kartu buvo ir teiginiai apie žinomus išgyvenimus, su
sijusius su gamtos objektais". 

Pateikdamas šią antikos sampratą apie geometriją ir realybę, 
Einšteinas kartoja savo bendrąją epistemologinę koncepciją: są
vokos nėra išvedamos logiškai iš patyrimo, tačiau vis dėlto visada 
išlaiko ryšį su patyrimu. Netrukus jis vėl grįš prie tos koncepcijos 
pateikdamas bendrą kelio, vedančio į geometrines sąvokas nuo jų 
fizikinių prototipų, apibūdinimą. 

Antikinė geometrija — fizikinis arba pusiau fizikinis mokslas —• 
evoliucionavo vaduodamasi iš empirinių šaltinių. Pamažu paaiškė
jo, kad daugumą geometrinių teiginių galima išvesti iš aksiomų. 
Geometrija taip pat pagaliau tapo matematiniu mokslu. „Siekimas 
išvaduoti visą geometriją iš miglotų empiriškumo sferų nepaste
bimai atvedė prie klaidingos išvados, kurią galima palyginti su 
garbinamųjų senovės didvyrių pavertimu dievais",— sako Einštei
nas. Dabar „akivaizdžiu" pradėta laikyti tai, kas būdinga žmogaus 
protui ir ko negalima atmesti neiškilus loginiams prieštaravimams. 
Kaipgi tos logiškai neprieštaringos, žmogaus protui būdingos ir 
todėl „akivaizdžios" aksiomos, konkrečiai geometrinės aksiomos, 
gali būti taikomos tikrovei pažinti? Ir čia, toliau sako Einšteinas, 
pasirodo Kanto mokslas apie erdvę kaip apriorinę pažinimo formą. 

Einšteinas ne tik nepripažino Kanto aprioriškumo, bet ir kartu 
nurodė realias mokslo problemas ir tikrus prieštaringumus, iš ku
rių, nepagrįstai absoliutinant pavienes pažinimo ypatybes, atkar
pas, spirales, kildavo metafizinės klaidos, mūsų atveju — mintis 
apie apriorišką erdvės prigimtį. Aprioriškumo iliuziją sukurdavo 
geometrijos aksiominimas. Antrasis geometrinių sąvokų atitrūkimo 
nuo jų prototipų šaltinis buvo pačioje iizikoje. 

„Pagal daug subtilesniu tapusį fizikos požiūrį į kietųjų kūnų 
ir šviesos prigimtį, gamtoje nėra tokių objektų, kurių savybės tiks
liai atitiktų pagrindines Euklido geometrijos sąvokas. Kietas kūnas 
negali būti laikomas absoliučiai nekintamu, o šviesos spindulys 
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neatvaizduoja nei tiesios linijos, nei apskritai kurio vienmačio 
vaizdo. Šiuolaikinio mokslo požiūriu geometrija neatitinka, griežtai 
pasakius, apskritai jokių eksperimentų, ji turi būti kaip juos aiški
nantis priedas kartu su mechanika, optika ir pan. Negana to, 
geometrija turi eiti pirma fizikos, kadangi pastarosios dėsniai ne
gali būti išreikšti be geometrijos. Todėl geometrija turėtų atrodyti 
mokslu, logiškai einančiu anksčiau už bet kokį eksperimentą ir 
bet kurį eksperimentais grindžiamą mokslą". 

Aiškindamas tokį mokslinės minties nuklydimą, Einšteinas vėl 
remiasi savo pradine teze: sąvokos pačios savaime, logiškai neiš
plaukia iš patyrimo. Ta tezė buvo įprastinė Einšteino išvada iš 
istorinių mokslinių ekskursų. 

Viename laiške Solovinui Einšteinas išreiškė šią tezę nepapras
tai aiškiai ir kartu pažengė toli pirmyn, palyginti su visomis anks
tesnėmis formuluotėmis 9 . 

„Tiksliau pasakius,— rašo Einšteinas,— geometrijos negalima 
sieti tik su „kietaisiais" kūnais, kurių juk nėra. Kietųjų kūnų ne
galima laikyti daliais iki begalybės. Į tai reikia atsižvelgti". 

Čia Einšteinas konstatuoja, kad kūnai, susidedantys iš atomų, 
negali būti tikslūs geometrinių figūrų prototipai: jų kampų viršū
nės nesutampa su taškais, sienelės su plokštumomis ir t. t., o pagal 
banginę šviesos teoriją spindulys negali būti tiesės prototipas. J au 
iš to kyla pagunda laikyti geometrines sąvokas sąlyginėmis arba 
apriorinėmis, nepriklausomomis nuo fizikinio eksperimento rezul
tatų ir todėl stabiliomis. Tačiau Einšteinas priduria dar vieną sam
protavimą apie erdvinių atstumų matavimus, būtent apie kūnų 
padėties nustatymą. Mes tai darome liniuotėmis ir sutapatiname 
materialius taškus, tarp kurių reikia nustatyti atstumą, su kitais 
taškais, tarp kurių atstumas jau nustatytas. Tačiau jeigu jie yra 
materialūs taškai, tai negalima absoliučiai ignoruoti liniuotės po
veikio matuojamajam kūnui. Panašią aplinkybę, kaip galima ma
nyti, Einšteinas turėjo omenyje rašydamas eilutes, einančias po 
cituotųjų eilučių: 

„Analogiškai negalima teigti, kad kūnai, kuriais matuojame 
daiktus, nedaro poveikio tiems daiktams. Toks teiginys nėra griež
tas ir pats savaime nėra pateisinamas". 

Šią pastabą reikės paskui prisiminti, kai kalbėsime apie Ein
šteino požiūrį į kvantinę mechaniką. Po jos padaryta išvada: 

„Iš tiesų niekad ir jokiomis sąlygomis sąvokos negali būti lo
ginės pojūčių išvestinės. Tačiau didaktiniai ir euristiniai tikslai 
tokią sampratą daro neišvengiamą. Moralas: visiškai nenusikalstam 
protui, negalima nieko pasiekti. Kitaip tariant, negalima pastatyti 

9 2r. Lettres a Solovine, p. 129. 

namo arba tilto be statybinių pastolių, kurie, suprantama, nėra 
statinio dalis". 

Truputį nelaukta XVII—XVIII amžių didžiųjų racionalistų šali
ninko išvada. Racionalistai buvo tvirtai įsitikinę: nusikalsti pro
tui — tai nusikalsti tiesai. Reikalas tas, kad Einšteinas buvo ne tiek 
Dekarto ir Spinozos šalininkas, kiek jų idėjų rėmėjas. Jis žinojo 
tuos mąstytojus, tačiau jis taip pat žinojo Gėtės „Teorija, brolau,— 
sausa šaka, užtat gyvenimo vaisingas medis žydi". Einšteinas žino
jo, kad tiesioginiai būties įspūdžiai į abstrakčias teorijos sąvokas 
transformuojasi sudėtingu keliu, į kurį įeina kai kurių realybės 
ypatybių ignoravimas. Aukščiausia „neklystančiojo" racionalizmo 
išraiška — visažinė Laplaso esybė, žinanti visų Visatos dalelių pa
dėtį ir greitį, XVII amžiaus racionalistams buvo jų koncepcijos 
ateitis, o XIX—XX amžių racionalistams — praeitis. 

Kad ir kaip ten būtų, XIX amžiuje su jo susiformavusiomis 
atomistinėmis pažiūromis į materiją ir banginę šviesos teoriją 
gamta jau nebuvo taikomoji geometrija. Iš to buvo padaryta, išva
da, kad geometrija — tai ne abstrakčiai išreikšta gamta, ir prieita 
iki geometrijos aprioriškumo arba iki jos sąlygiškumo. 

Augimo ligas išgydo tolesnis augimas. Geometrijos apriorišku
mo ir sąlygiškumo iliuzijos išnyko toliau plėtojantis aksiomatiza-
vimui ir pažiūroms į geometrijos fizinius prototipus. 

Visų pirma geometrijoje iškilo didelės šakotos sistemos, kurios 
skyrėsi kai kuriomis pradinėmis prielaidomis. Savo pradiniais po
stulatais įvairių geometrinių sistemų atsiradimas pakirto pažiūrų 
apie geometrijos aprioriškumą ir apriorinę erdvės sąvoką pagrin- . 
dus. Buvo iškeltas klausimas: kokia realiojo pasaulio geometrija? 
Ar turi šis klausimas prasmę? Einšteinas visų pirma jšnagrinėjo 
Helmholco atsakymą: geometrijos sąvokas atitinka realūs objektai, 
ir geometrijos teiginiai galiausiai yra teiginiai apie realius kūnus. 

Kitą požiūrį yra išreiškęs Puankarė: geometrijos turinys yra 
sąlygiškas. Einšteinas pritaria Helmholco atsakymui ir sako, kad 
be tokio požiūrio būtų buvę praktiškai neįmanoma prieiti prie 
reliatyvumo teorijos. 

Kaip pamatysime toliau, reliatyvumo teorija yra mėginimas at
sakyti į klausimą, kokia geometrija atitinka objektyvią tikrovę, 
tiksliausiai vaizduoja tikrovę. Kartu geometrija netenka logikai 
ir matematikai apskritai būdingo abejingumo savo objektų fizinei 
prigimčiai ir savo sprendimų fizikiniam tikrumui. „Grynoji mate
matika,— rašė .Bertranas Raselas,— ištisai susideda iš tokio tipo 
teiginių: jeigu tam tikras teiginys teisingas kurio objekto atžvilgiu, 
tai jo atžvilgiu teisingas kuris kitas teiginys. Čia esmė yra, pirma, 
klausimo, ar teisingas pirmasis teiginys, ignoravimas ir, antra, 
objekto prigimties ignoravimas... Matematika gali būti apibrėžta 
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kaip mokslas, kuriame niekad nežinome, apie ką kalbame, ir nie
kad nežinome, ar teisinga tai, ką kalbame". Šis dalyko ontologinio 
aspekto ignoravimas dabar darosi jau sąlyginis. Yra Įvairių būdų 
antrajam teiginiui išvesti iš pirmojo, o būdo pasirinkimas priklau
so nuo pirmojo teiginio turinio ir nuo objekto, kuriam jis priklauso, 
prigimties. Matematika — šiuo atveju geometrija — įgyja ontolo
ginį, fizinį turinį. Einšteinui tai reiškia, kad matematinių teiginių 
turinį iš principo galima patikrinti eksperimentu. 

Matome, kad Einšteino koncepcija yra ir prieš aprioriškumą, 
prieš grynai sąlygiškų matematinių tiesų sampratą, ir prieš primi
tyvią geometrinių sąryšių ir „akivaizdžių" bei neginčijamų fizinių 
sąryšių tapatybės idėją. Loginės konstrukcijos gamtos pažinimo 
procese neduoda apriorinių rezultatų, jas reikia lyginti su ekspe
rimentu, tik sugretintos su juo, jos įgyja fizinį turinį. Apriorinio 
akivaizdumo nėra. Bet ir empirinis akivaizdumas — iliuzija. Geo
metrinės sąvokos įgyja vis naują fizinį turinį ir kartu keičiasi pa
čios. Visa tai apibūdina kelią, kuriuo ėjo Einšteinas, kurdamas ir 
plėtodamas reliatyvumo teoriją. Tačiau tai, kas pasakyta, taip pat 
apibūdina Einšteino matematinio ir fizikinio pasirengimo jaunys
tėje efektą. Viskas atsistojo į savo vietas vėliau, sukūrus reliaty
vumo teoriją, tačiau statybinės medžiagos buvo ruošiamos anksčiau. 

Norint apibūdinti tas medžiagas, reikia nurodyti, kokio pavi
dalo jos įėjo į statinį, kokios matematinės žinios pasirodė esančios 
būtinos Einšteinui vėliau. Truputį sistemingiau pakartosime paaiš
kinimus matematinių sąvokų, su kuriomis prabėgomis susidūrėme 
anksčiau. 

Visos paprasčiausios ir elementariausios geometrijos teoremos, 
kurių mokomasi vidurinėje mokykloje, pagrįstos nesikeičiančiu 
atkarpos, perkeliamos iš vietos į vietą ir matuojamos skirtingose 
padėtyse, ilgiu. Tai reikia panagrinėti nuodugniau, kadangi nekin
tamo ilgio atkarpos sąvoka priartina prie kitų sąvokų, kurių vėliau 
prireiks reliatyvumo teorijos pagrindams išdėstyti. 

Tiesės atkarpos ilgis — tai atstumas tarp jos galų. Mes nusta
tome kiekvieno taško padėtį atstumais tarp jo ir kitų taškų, o at
s tumus— taškų padėtimis. Taško padėtis — reliatyvi sąvoka, ji 
gali būti apibrėžta, jeigu yra nurodyta, kokių kitų taškų, linijų ir 
paviršių atžvilgiu ji nusakyta. Net su kiekybiniais matais nesu
siję padėties nusakymai „iš viršaus", „iš apačios", „iš kairės", „prie
kyje" taip pat reikalauja nurodyti kitus taškus, linijas, paviršius, 
kurių atžvilgiu duotasis taškas yra ,,iš apačios", „priekyje" .ir t. t. 
Dekartas surado būdą, kuriuo galima kiekybiškai nusakyti taško 
padėtį erdvėje. Jeigu toji erdvė — plokštuma, tai reikia išvesti per 
tam tikrą tašką plokštumoje — atskaitos pradžią — dvi viena kitai 
statmenas tieses, paskui nuleisti į tas tieses (jos vadinamos koordi
načių ašimis) iš duotojo taško statmenis. Tų statmenų i lg ia i—duo-
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tojo taško koordinatės — nusako jo padėtį plokštumoje. Erdvė, ku
rioje taško padėtis nusakoma dviem koordinatėmis, vadinama 
dvimate. Ji nebūtinai turi būti plokščia, ji gali būti kreivas pavir
šius, pavyzdžiui, sferos paviršius. Toks yra 2emės paviršius, pa
dėtis tame paviršiuje nusakoma atstumu nuo ašigalio (arba nuo 
ekvatoriaus) ir nuo meridiano, laikomo pradiniu. Čia tokioje koor
dinačių sistemoje (atskaitos sistemoje) ašys yra jau ne tiesės, o 
kreivės. 

Norint nustatyti taško padėtį trimatėje erdvėje Dekarto koordi
natėmis, reikia sistemos, sudarytos iš trijų viena kitai statmenų 
plokštumų. Taško padėtis nusakoma trimis koordinatėmis — stat
menų, nuleistų į tas plokštumas, ilgiais. 

Mes galime pakeisti duotąją Dekarto koordinačių sistemą kita 
Dekarto sistema, pasirinkę naują koordinačių pradžią arba išvedę 
kita kryptimi tarpusavyje statmenas ašis. Toks pakeitimas vadi
namas koordinačių transformavimu. Jis keičia koordinačių reikš
mes, tačiau nekeičia atkarpos ilgio. Jeigu žinome vieno atkarpos 
galo ir kito atkarpos galo koordinates, galime apskaičiuoti jos ilgį. 
Perėję prie kitos atskaitos sistemos, gavę naujas atkarpos galų ko
ordinačių reikšmes ir iš naujo apskaičiavę jos ilgį, gausime tą patį 
dydį, kaip ir matuodami atkarpos galų padėtį senojoje koordinačių 
sistemoje. Atkarpos ilgis, priklauso prie tokių dydžių, kurie nesi
keičia koordinates transformuojant ir vadinami tokių transforma
cijų invariantais. 

Susipažįstant Su šiomis geometrinėmis sąvokomis, vaizduotė 
piešia jų fizinius prototipus. Atkarpa mums atrodo, pavyzdžiui, 
kaip štanga — du metaliniai rutuliai, tarp kurių yra vienodas atstu
mas,— jie sudaro tvirtą mechaninę sistemą. Koordinačių ašys 
plokštumoje atrodo kaip dvi statmenos tiesės, nubrėžtos ant stalo, 
ant grindų arba ant žemės. Trimatės atskaitos sistemos sąvoka 
mums sukelia konkretų trijų Į begalybę nusidriekiančių plokštumų 
vaizdą — kažką panašaus į begalines grindis ir dvi begalines stat
menas viena kitai sienas, pritvirtintas prie laivo, kuriuo keliauja
me, arba prie Žemės, Saulės, Syrijaus ir 1 .1 . Mums atrodo, kad štan
gos ilgis (arba kitos, sudėtingesnės materialios sistemos matmenys 
ir forma) nesikeičia matuojant jos taškų koordinates laivo sistemo
je, Žemės sistemoje ir t. t., t. y., norėdami nusakyti realių kūnų 
geometrines savybes, galime paimti bet kurį pradinį atskaitos tašką. 
Tokį visų taškų lygiateisiškumą renkantis koordinačių pradžią va
diname mus supančios erdvės vienalytiškumu. Dabar galime saky
ti, kad Kopernikas, iš susijusios su Zeme koordinačių sistemos 
atėmęs jos privilegijuotą pobūdį, parodė pasaulio erdvės vienaly
tiškumą. Tačiau kartu jau iš tiesų teigiame, kad, pereinant prie 
kitos koordinačių sistemos (Kopernikas ją „pritvirtino" prie Sau
lės), nesikeičia ne tik kūnų forma ir matmenys, bet ir jų laikysena. 
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Atitinkamai pereiname prie krypčių mus supančioje erdvėje 
lygiateisiškumo sampratos — toks lygiateisiškumas vadinamas izo-
tropiškumu. Kai senovės graikų mąstytojai atsisakė minties, kad 
antipodai nuo Žemės turį kristi „žemyn", t. y. kad yra priveligi-
juota kryptis, j ie iš tikrųjų atrado, jog atskaitos sistemoje, kur 
viena ašis nukreipta „viršun", ir atskaitos sistemoje, kur toji ašis 
nukreipta „žemyn", dydžiai, apibūdinantys ne tik kūnų formą ir 

i matmenis, bet ir jų laikyseną, nesikeičia. 
Grįžkime prie geometrinių invariantų. Kaip minėta, geometrija, 

kurios mokosi vidurinėje mokykloje, pagrįsta prielaida: atkarpos 
ilgis, ją perkeliant iš vienos vietos į kitą, nesikeičia. Tas ilgis 
apskaičiuojamas tam tikra formule pagal atkarpos galų duotąsias 
koordinates. Koordinatės, kaip minėta, keičiasi priklausomai nuo 
atskaitos sistemos pasirinkimo, tačiau atkarpos ilgis lieka nepaki
tęs. Jis yra koordinačių transformacijos invariantas. Galime įsivaiz
duoti kitą formulę, kuri sietų atkarpos ilgį su jos galų koordinatė
mis. Galime pakeisti ir kitas pagrindines geometrines prielaidas, 
ir tai nesukels prieštaringumų. Tokia galimybė pasirinkti įvairias 
pradines prielaidas nesukeliant prieštaringumų sudavė smarkų 
smūgį apriorinės erdvės idėjai. 

Kantas Euklido geometrijos sąryšius laikė aprioriškais, būdin
gais sąmonei, nepriklausomais nuo patyrimo. III a. pr. m. e. Eukli
das išvedė visas geometrijos teoremas iš kelių viena nuo kitos 
nepriklausomų aksiomų. Tarp pastarųjų buvo vadinamoji lygiagre
čių aksioma, ekvivalentiška teiginiui, kad iš taško, esančio šalia 
tiesės, galima išvesti tik vieną tiesę, kuri nesikirstų su duotąja. Iš 
tos aksiomos išvedama, kad trikampio kampų suma lygi dviem sta
tiesiems kampams, du statmenys į tą pačią tiesę yra lygiagretūs ir 
nemaža kitų teoremų. Iš jos išvedama formulė, pagal kurią galima 
nustatyti atkarpos ilgį, jeigu žinomos jos galų koordinatės. 

1826 metais N. Lobačevskis įrodė, kad gali būti kita, neeukli-
dinė geometrija, atsisakanti lygiagrečių aksiomos. Lobačevskio 
geometrijoje per tašką, esantį šalia tiesės, galima išvesti begalinę 
daugybę tiesių, nesusikertančių su duotąja. Trikampio kampų suma 
Lobačevskio geometrijoje mažesnė už du stačiuosius kampus, stat
menys į tiesę išsiskiria. Atkarpos ilgis nustatomas pagal galų koor
dinates kitaip negu Euklido geometrijoje. 

Po trisdešimties metų Bernhardas Rymanas pakeitė Euklido ly-
- giagrečių aksiomą teiginiu, kad per tašką, esantį šalia tiesės, ne

galima išvesti nė vienos tiesės, kuri nekirstų duotosios tiesės. Kitaip 
sakant, Rymano geometrijoje lygiagrečių tiesių nėra. Rymano 
geometrijoje trikampio kampų suma nėra lygi dviem statiesiems 
kampams kaip Euklido geometrijoje ir ne mažesnė kaip Lobačevs
kio geometrijoje, o didesnė už du stačiuosius. Statmenys į tiesę ne 
lygiagretūs ir neišsiskiria; Rymano geometrijoje jie susijungia. At-
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karpos ilgis pagal jos galų koordinates nustatomas kitaip negu 
Euklido geometrijoje ir kitaip negu Lobačevskio geometrijoje. 

Šie paradoksalūs Lobačevskio geometrijos ir Rymano geometri
jos teiginiai įgyja paprastą ir akivaizdžią prasmę nupiešus geomet
rines figūras ne plokštumoje, o kreivame paviršiuje. Imkime sfe
ros paviršių. Tiesių vaidmenį plokštumoje čia atliks trumpiausi 
lankai, kurių pavyzdys gali būti meridianų lankai Žemės paviršiuje 
arba ekvatoriaus lankai. Tačiau kiekvieni du meridianai būtinai 
susikirs. Vadinasi, sferos paviršiuje negalima rasti lygiagrečių 
trumpiausių linijų. Statmenys į ekvatorių — jie kaip tik ir yra me
r idianai— sueina ašigalyje. Nupiešę sferos paviršiuje trikampį, 
sudarytą iš ekvatoriaus lanko ir dviejų meridianų, t. y. su viršūne 
ašigalyje, įsitikinsime, kad to trikampio kampų suma didesnė ne
gu du statieji kampai. Trumpiausios atkarpos ilgis sferos paviršiuje 
nustatomas kitaip, kitokia formule negu trumpiausios atkarpos ilgis 
plokštumoje. 

Galima rasti kreivą paviršių, kuriame, pakeitus tieses trumpiau
siomis tame, paviršiuje kreivėmis, vadinamosiomis geodezinėmis 
linijomis, visi sąryšiai paklūsta Lobačevskio geometrijai: per tašką, 
esantį šalia tokios linijos, galima nutiesti daugybę geodezinių li
nijų, nesusikertančių su duotąja, iš tokių linijų sudaryto trikampio 
kampų suma mažesnė už du stačiuosius kampus, statmenys išsi
skiria ir t. t. 

Užuot perėjus nuo Euklido geometrijos prie neeuklidinės geo
metrijos plokštumoje, tą plokštumą galima sukreivinti. 

Tačiau kaip įsivaizduoti neeuklidinę geometriją erdvėje, per
ėjimą nuo trimatės euklidinės geometrijos prie trimatės neeukli
dinės geometrijos? Trimatės erdvės iškreivinimo regimojo vaizdo 
nesame susidarę. Tačiau trimatės erdvės iškreivinimu galime lai
kyti kiekvieną perėjimą nuo euklidinių geometrijos sąryšių toje 
erdvėje prie neeuklidinių. 

Kai Einšteinas sėmėsi žinių apie euklidinę ir neeuklidinę geo
metriją matematikos paskaitose Ciūriche, jis neįsivaizdavo, kokios 
geometrinės sąvokos leis jam rasti ir aprašyti naują fizikinę teori
ją. Tiktai po daugelio metų jis pamatė, kad nuo paauglystės jį do
minusi judėjimo reliatyvumo problema turi tiesioginį ryšį su koor
dinačių transformavimu ir erdvės kreivumu. 

Tam reikėjo suteikti erdvės sąvokai platesnę prasmę. 
Einšteinas trimatę erdvę ir jos savybes aprašančią trimatę eukli

dinę geometriją vertino pagal fizikinio turiningumo kriterijų.- Ar 
esama fizinių procesų, sutelpančių į trimatės euklidinės geometri
jos sąryšius? Klasikinė fizika teigė, kad tokių procesų yra. Einštei
no sukurtoji reliatyvumo teorija jų galimybę neigia. Ji fizikinį 
turiningumą priskiria keturmatei geometrijai. 



MOKSLINĖS TEORIJOS PASIRINKIMO KRITERIJAI 
IR KLASIKINĖS FIZIKOS PAGRINDAI 

Gamta savo paprastu tikrumu yra 
didingesnė ir puikesnė negu bet 
kuris žmogaus rankų kūrinys, ne
gu susikurtos dvasios visos iliu
zijos. 

Robertas Majeris 

1949 metų autobiografijoje Einšteinas rašo apie du mokslinės teori
jos pasirinkimo kriterijus. Pirmasis kriterijus —„išorinis pagrįstu
mas": teorija neturi prieštarauti patirčiai. Šis reikalavimas akivaiz
dus. Tačiau jį taikyti sunku, nes teorija dažnai gali išlikti dėl 
papildomų prielaidų. Antrąjį kriterijų Einšteinas nusako kiek neapi
brėžtai. Tai teorijos „vidinis tobulumas", jos „natūralumas", nega
lėjimas savavališkai pasirinkti tą teoriją iš maždaug lygiaverčių 
teorijų. 

Einšteinas savo teiginį apie kriterijus laiko tik apibrėžimo prie
laida ir sako, kad išsyk nesugebąs, o galbūt ir iš viso negalįs pa
keisti prielaidos tikslesnėmis formuluotėmis. Tarp kitko, sako 
Einšteinas, augūrai beveik visada sutartinai sprendžia tiek apie 
teorijos „išorinį pagrįstumą", tiek ir apie jos „vidinį tobulumą". 

Visų pirma pažymėsime, kad minėti kriterijai tam tikra pras
me.vieningi, kad iš tiesų abu jie reiškia tą patį. Jie yra kriterijai, 
pagal kuriuos nustatoma teorijos ontologinė vertė, jos atitikimas 
tikrovei. Tai nereiškia, kad negali būti grynai formalaus, estetinio 
kriterijaus darnumui, paprastumui, bendrumui ir t. t. Tačiau Ein
šteinui tos savybės savarankiškos reikšmės neturi. Jos padeda tiks
liau nustatyti teorijos teisingumą. 

Norėdami paaiškinti ką tik pasakytą mintį, išveskime vieną 
paralelę. Hidroelektrinė savo architektūrinėmis formomis ir kom-
ponuote daro darnumo, lengvumo, natūralumo, grakštumo įspūdį. 
Tas įspūdis turi savarankišką estetinę vertę. Tačiau kartu jis yra 
pastato ir vietovės reljefo maksimalaus atitikimo požymis. 

Einšteinas, nuostabiai subtiliai jautęs mokslinės minties harmo
ningumą, natūralumą ir, kaip jis sakydavo, muzikalumą, teikė di
delę reikšmę estetiniam įspūdžiui, priklausančiam nuo teorijos 
„vidinio tobulumo". Einšteinui „vidinio tobulumo" kriterijus tam
pa atspindinčios tikrovę vienareikšmiškos teorijos pasirinkimo kri
terijumi. Teorija, turinti didžiausią „vidinio tobulumo" laipsnį, ma
žiausiai grindžiama savavališkomis prielaidomis, vienareikšmiškai 
neišplaukiančiomis iš kitų. Ji geriau negu kitos teorijos išaiškina 
pasaulio sandarą ir raidą remdamasi vieningais, universaliais būties 
dėsningumais. Tačiau Einšteinui tai reiškia, kad teorija priartėja 
prie Visatos objektyviojo ratio. 
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Formaliai vidinio tobulumo kriterijus yra labai artimas mate
matinio dailumo, kaip jį apibrėžia Puankarė, kriterijui. Pastarasis 
dailia vadina matematinę konstrukciją, leidžiančią išvesti daugiau
sia teiginių iš mažiausio prielaidų skaičiaus. Jis tokią konstrukciją 
lygino su antikine kolonada, lengvai ir natūraliai laikančia virš 
savęs frontoną. Iš tikrųjų architektūroje (ypač antikinėje) ryškiau
siai matyti sprendimo vienareikšmiškumas: iš daugelio galimų 
architektūrinių formų tik viena atitinka minimalų papildomų at
ramų skaičių, tik viena išsprendžia statikos klausimą, minimaliai 
papildydama pagrindinę pastato konstrukcinę idėją. Toji forma ir 
yra dailiausia. 

Einšteinui vidinio tobulumo kriterijus yra platesnis negu minė
tas minimalaus papildomų atramų skaičiaus poreikis. Toks porei
k i s — tiktai vienas vidinio tobulumo komponentas. Tačiau esmė ne 
čia. Einšteinui matematinis dailumas įgyja gnoseologinę prasmę: 
teorijos dailumas atspindi jos artimumą pasaulio tikrovei. 

Reliatyvumo teorija pasirodė esanti, kaip pamatysime, dailiau
sia iš koncepcijų, kurios buvo siūlomos elektrodinamikos ir opti
kos-faktams aiškinti. Einšteino teorinės konstrukcijos nepaprastai 
dailios. Išdėstydamas teorinę fiziką, Einšteinas, sekdamas Bolcma-
nu, patarinėjo „dailumo klausimą palikti siuvėjams ir batsiuviams". 
Tačiau tas patarimas tiko aprašymui, ir „dailumas" čia buvo su
prantamas kitaip. Pasirenkant mokslinę teoriją iš daugybės stebė
jimus atitinkančių teorijų (stebėjimai, pagal Einšteiną, neapibrėžia 
teorijos vienareikšmiškai), sąmonė veikia aktyviai ir remiasi vidinio 
tobulumo kriterijais, konkrečiai maksimaliu teorijos dailumu, jos 
savarankiškų prielaidų minimaliu skaičiumi. 

Kai tik Einšteinas priartėja prie atsakymo į klausimą, kas gi 
sudaro dailumo, minimalaus savarankiškų prielaidų skaičiaus ir 
t. t. vertę, iškart išryškėja riba tarp Einšteino ir Puankarė episte-
mologinių pozicijų. Puankarė dailumo kriterijus užima paskutinę 
vietą, jis jokiu būdu nėra traktuojamas kaip koks gilesnis teorijos 
savybių rezultatas arba simptomas. Einšteinui dailumas — teorijos 
įtikimumo, objektyvaus įtikimumo simptomas, t. y. savybė, kuri 
iš viso negali figūruoti koncepcijose apie apriorinę arba konven-
cionaliąją mokslo kilmę. 

Teorijos, kuriamos iš mažiausio prielaidų skaičiaus, artimesnės 
tikrovei todėl, kad pasaulis yra kūnų, kurių elgsena yra tarpusa
vyje sąlygota, vieninga sistema, nes pasaulyje priežastinio ryšio 
grandinėje nėra nutrūkusių galų, nuo kurių reikia pradėti analizę, 
nėra grandžių, dėl kurių negalėtų kilti klausimas „kodėl", ir reikia 
jas imti kaip pradines savarankiškas, nepriklausomas. Tokių gran
džių nebuvimas, pasaulio vienovė, visuotinis vieningos priežasčių 
ir padarinių grandinės pobūdis — ir yra dailių teorijų ontologinio 
vertingumo priežastis. Tos teorijos remiasi mažiausiu savarankiškų 
postulatų skaičiumi ir todėl artimesnės realiai pasaulio vienovei 
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negu kitos, adekvačiausiai jį atspindi. Pasaulio darnumas, taisyk
lingumas, racionalumas, determinuotumas — jo objektyviosios sa
vybės. Jos ne aprioriniai pažinimo rėmai, į kuriuos telpa suvoki
mai, o objektyvūs dėsningumai, kad ir ką apie juos galvotų moks
linių sąvokų ir dėsnių apriorinės kilmės šalininkai. Kai teorija savo 
sąvokas išveda iš mažiausio pradinių dėsningumų skaičiaus, ji 
priartėja prie Visatos realiosios vienovės. 

Realiąją vienovę rodo kai kurių sąryšių tvermė pereinant iš 
vieno erdvės taško į kitą ir iš vieno laiko momento į kitą. Kaip tik 
šis būties dėsnių stabilumas, jų veikimo nepriklausomumas nuo 
poslinkių erdvėje ir laike buvo pradinė į reliatyvumo teoriją atve-
dusio kelio idėja. Teorijos „vidinis tobulumas"—tai jos artumas 
realiajai pasaulio vienovei. Einšteinas siekė sudaryti lygtis, išreiš
kiančias būties dėsnius ir kovariantiškas (t. y. išliekančias teisin
gomis) įvairiems poslinkiams erdvėje ir laike, ieškojo maksimalaus 
teorijos „vidinio tobulumo", kuris iš tiesų buvo maksimalus atiti
kimas tarp teorijos ir pasaulio objektyviosios vienovės, determi-
nuotumo, fizikinių sąryšių tvermės, dėsningo visą begalinę Visatą 
aprėpiančio ryšio. 

„Išorinio pagrįstumo" ir „vidinio tobulumo" kriterijai buvo tai
komi (gerokai anksčiau negu buvo taip pavadinti ir net negu buvo 
suvokti šiek tiek ryškesne forma) klasikinei mechanikai, kaip fi
zikos pagrindui. 

Apibūdindamas fizikos būklę tais metais, kai jis mokėsi, Ein
šteinas rašo: 

„Nors kai kuriose srityse ji klestėjo, principiniuose dalykuose 
viešpatavo dogmatiška stagnacija. Iš pradžių (jei pradžia kada 
buvo) dievas sukūrė Niutono judėjimo dėsnius kar tu su būtinomis 
masėmis ir jėgomis. Tuo viskas ir baigiasi; visa kita turi būti gau
nama dedukcijos būdu, išvedant pagal atitinkamus matematinius 
metodus" 1 . 

Čia kalbama visiškai ne apie galimybę visus pasaulio dėsningu
mus sutapatinti su Niutono mechanikos dėsniais. XIX amžius su
griovė tą koncepciją. Šilumos teorijoje, elektros ir šviesos teori
joje buvo rasti saviti dėsningumai, ir niekas jau rimtai negalvojo 
apie Laplaso visažinę būtybę, žinančią visų Visatos dalelyčių pa
dėtis ir greičius, kaip apie gamtos pažinimo idealą. Dogmatiška 
buvo kita mintis. Dauguma gamtos tyrinėtojų buvo absoliučiai įsi
tikinę, kad visas fizikos žinias galima išvesti iš Niutono dėsnių ir 
kokių nors rimtesnių prieštaravimų tarp jų nebus. Tos minties apie 
Niutono mechaniką kaip apie kartą visiems laikams duotą fizikos 
pagrindą XIX amžiaus teorijos nesukrėtė. Šimtmečio pabaigoje jau 
buvo žinoma, kad, sprendžiant sudėtingas fizikos problemas, pa
prasta dalelių poslinkių schema neleidžia teisingai aiškinti faktus. 

SÜHtUTeüH, T. 4, c. 265. 
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Didelio judančių molekulių ansamblio elgsenai išaiškinti prireikia 
tokių mechanikai svetimų sąvokų kaip būsenų tikimybė, negrįž
tamas perėjimas nuo mažiau tikėtinų būsenų prie labiau tikėtinų 
ir t. t. Tačiau tai nė kiek negriauna įsitikinimo, kad visos sudė
tingos judėjimo formos galų gale yra susijusios su vienų ar kitų 
kūnų, visiškai įr absoliučiai tiksliai paklūstančių Niutono dėsniams, 
poslinkiais. 

Taigi, kai Einšteinas kalba apie mechaniką kaip apie fizikos 
pagrindą, jis turi omenyje toli gražu ne tą mechanicizmą, kuris 
atsirado XVII amžiuje, dominavo moksle visą kitą šimtmetį ir buvo 
sugriautas didžiųjų XIX amžiaus atradimų. Visų pasaulio dėsnin
gumų pavertimo mechanika schema jau buvo pakankamai sena
madiška šimtmečio pabaigoje, ir Einšteinas turėjo omenyje daug 
platesnį ir bendresni „mechanikos kaip fizikos pagrindo" suprati
mą, turėjo omenyje, kad sudėtingų būties dėsningumų užkulisiuo
se, neužstodami jų ir neišstumdami iš pasaulėvaizdžio, stovi Niu
tono dėsniai, nustatantys dalelių poslinkius ir sąveiką. 

Elektrodinamika sudavė tam požiūriui smūgį, kuris galų gale 
privertė suabejoti ne tik galimybe mechaninį reiškinių aiškinimą 
taikyti elektromagnetiniams procesams, bet ir pačių mechanikos 
dėsnių, nustatytų Niutono ir patvirtintų visos praktikos bei visos 
mokslo raidos per du šimtus metų, tikslumu. Ties tuo klausimu 
apsistosime kiek vėliau. Dabar panagrinėsime dvi Niutono idėjas, 
kurių kritika buvo prielaida peržiūrėti Niutono dėsnius kaip fizi
kos pagrindą. Pirmoji idėja — absoliutinis laikas. Niutonas kalbėjo 
apie vientisą laiko srautą, apimantį visą pasaulį. Mes galime kal
bėti apie vienalaikius įvykius, vykstančius tą pačią akimirką vi
soje begalinėje erdvėje. Tas supratimas apie tą pačią akimirką, 
prasidedančią visame pasaulyje, apie tokių bendrų visam pasauliui 
akimirkų seką viena po kitos — apie absoliutinį laiką, jo tėkmę 
visame pasaulyje, apie toli vienas nuo kito esančių įvykių viena
laikiškumą — tai viena iš pačių fundamentaliausių klasikinės fizi
kos sampratų. Mums atrodo, kad dabartinė akimirka aprėpia visą 
Visatą, mes įsitikinę tuo, ir tas įsitikinimas atrodo, tikriau sakant, 
atrodė, nepažeidžiamas ir neginčijamas, gal net apriorinis. 

Einšteinas į absoliutinio laiko sąvoką pažvelgė visų pirma per 
„išorinio pagrįstumo" kriterijų. Ar atitinka šią koncepciją ste
bėjimai? 

Laiko sąvoka neapriorinė ir sąlyginė, todėl gali susidurti su 
stebėjimais, kurie pareikalaus permąstyti logiškai darnią sistemą. 
Antra vertus, laiko sąvoka — ne paprastas stebėjimų fiksavimas; 
todėl ją reikia vertinti pagal nefenomenologinį „vidinio tobulumo" 
kriterijų. Pažiūrėkime, ką galėjo duoti absoliutinio laiko idėjos 
revidavimui fizikos žinios, kurių Einšteinas įgijo studijų metais. 

Je igu absoliutinio laiko sąvoka — n e apriorinė loginė, tai ją 
turi atitikti kai kurie stebėjimai, leidžiantys patikrinti jos realumą. 
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Procesas, suteikiantis absoliutinio laiko sąvokai fizikinę prasmę, ga
li būti vieno kūno poveikis kitam, jeigu tas poveikis yra momen
talus, t.y. vyksta be galo greitai. Kūno poveikis nuo jo nutolusiam 
kitam kūnui gali būti įvairių įvairiausias: trauka, stumtelėjimas 
kietų ilgu strypu, šviesos signalas (vienas künas šviečia, yra švie
sos šaltinis, kitas kūnas yra apšviečiamas, yra tarytum ekranas). 
Pakanka, kad bent vienąkart kitas toliau esantis kūnas būtų pa
veiktas be galo greitai, tada absoliutaus vienalaikiškumo sąvoka 
įgis fizikinę prasmę. Paimkime bet kurią momentalaus signalo rūšį: 
akimirksniu perduodamą stumtelėjimą kietu strypu; akimirksnį 
trunkančią trauką; begaliniu greičiu atsklidusį garsą; radijo bangą, 
begaliniu greičiu sklindančią nuo radijo stoties link imtuvo; švie
sos spindulį, pasiekusį ekraną tą pačią akimirką, kai užsižiebė ži
bintas. Kiekvienu iš šitų atvejų vienalaikiškumas yra fizikinė są
voka, kuri gali būti patikrinta stebėjimu, Įrodančiu, kad ši sąvoka 
atitinka objektyvią realybę. Jeigu signalas perduodamas begaliniu 
greičiu, jeigu kūnų sąveika gali būti momentali, tai įvykis „kūnas 
A veikia nuo jo nutolusį kūną B" ir įvykis „kūnas B patiria kūno 
A poveikį" yra vienalaikiai įvykiai. 

Tačiau gamtoje nėra momentinių signalų, kūnai vienas kitą 
veikia baigtiniu greičiu. Gamtoje nėra absoliučiai kietų strypų, aki
mirksniu perduodančių stumtelėjimą, nėra akimirksnį trunkančios 
traukos, momentaliai sklindančių garso ir elektromagnetinių ban
gų. Kai paaiškėjo, jog signalų greitis yra baigtinis, kai iš pasau
lėvaizdžio išnyko momentinio poveikio per atstumą samprata, ab
soliutaus vienalaikiškumo koncepcija ėmė prarasti savo „išorinį 
pagrįstumą". Galų gale ji vis dėlto pasiekė atitikimą stebėji
mams, tačiau prarado radikalų „vidinį tobulumą". Po to absoliu
taus vienalaikiškumo ir absoliutinio laiko koncepcija nustojo bu
vusi pasaulėvaizdžio pagrindas ir imta traktuoti kaip netikslus, 
apytikris įvaizdis. Smulkiau pasakojant apie tai, reikėtų dėstyti op
tines ir elektrodinamines XIX amžiaus pabaigos žinias. Netrukus 
apie tai ir kalbėsime. Prieš tai galima tarti keletą žodžių apie abso
liutinio laiko idėjos ryšį su trimatės geometrijos traktuote. 

Jau XVIII amžiuje gyvavo pažiūra į pasaulį kaip į keturmatę 
įvairovę. Iš tiesų viskas, ką matome gamtoje, vyksta ne tik erdvė
je, bet ir laike. Momentinėje fotografijoje užfiksuota tai, kas vyko 
kurią nors akimirką; tačiau per neturinčią trukmės akimirką nieko 
neįvyksta. Kiekvienas žino, kad nulinių matmenų taškas — nerea
lus kūnas, kaip ir nulinio pločio linija, nulinio storio paviršius. Bet 
ar realiai egzistuoja kubas su nuline egzistavimo trukme? i 

Tokie samprotavimai apie realaus pasaulio keturmatį pobūdį 
yra tokie paprasti ir natūralūs, kad kitokiam požiūriui paplisti pri
reikė laiko. Tas kitoks požiūris yra pagrįstas vienalaikiškumo, kaip 
fizikinės sąvokos, samprata, t.y. akimirkinės toliveikos idėja. Jeigu 
momentinėje fotografijoje atvaizduoti du kūnai, sujungti abso-
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liūčiai kietu, akimirksniu perduodančiu impulsą strypu, arba ži
bintas ir ekranas, į kurį šviesos spindulys krinta tą pačią akimirką, 
kai žibintas užsidega, tuomet momentinė fotografija vaizduoja kaž
ką, kas vyksta realiai. 

Akimirkinė toliveika prieštaravo natūralesne atrodžiusiai pa
žiūrai, kad kiekvienas įvykis įvyksta praėjus tam tikram laikui po 
jį sukėlusio kito įvykio. Tačiau daugelis stebėjimų vertė žmones 
manyti, kad jie mato tai, kas vyksta tą pačią akimirką, ir net girdi 
garsą tą pačią akimirką, kai jis atsiranda, girdi varpo skambesį tą 
akimirką, kai jis suskamba. 

Paskutinioji iš čia minėtų iliuzijų buvo išsklaidyta labai seniai. 
Pažiūra į momentinį šviesos sklidimą išsilaikė iki XVII amžiaus. 
Apie visų sąveikų, t. y. bet kurių signalų, baigtini greitį sužinota 
tik XIX amžiuje. Tikriausiai tas faktas, kad dabar girdime skambė
jimą varpo, kuriuo paskambino prieš keletą sekundžių, atrodė kaž
kada ne mažiau „nuostabus" negu Einšteiną apstulbinęs kompaso 
rodyklės judėjimas. Dar „nuostabesnis" atrodė dalykas, kad mato
me žvaigždę, kurios jau seniai nėra Galaktikos platybėse. „Bėgi
mas nuo to, kas nuostabu" iki pat XX amžiaus įėjo į tokį pasaulė
vaizdį, kuriame baigtinis signalų greitis derinasi su absoliutaus vie
nalaikiškumo idėja. 

Tokią galimybę galima iliustruoti schema, kurią vėliau nupiešė 
Einšteinas. Mes sutapatiname dvi akimirkas dviejuose labai nuto
lusiuose taškuose, kai į tuos taškus iš šaltinio, esančio vienodu at
stumu nuo jų, ateina signalai vienodu baigtiniu greičiu. Pavyzdys 
gali būti sistema iš dviejų ekranų ir žibinto, esančio pusiaukelėje 
tarp jų. Šviesa pasiekia tuos ekranus tą pačią akimirką. Jeigu aki
mirka, kai sušvito pirmasis ekranas, sutampa su akimirka, kai su
švito antrasis ekranas, tai žodžiai „tą pačią akimirką" jau turi fi
zinę prasmę; galime kalbėti apie vienalaikiškumą, apie tą pačią 
akimirką tolimuose erdvės taškuose, apie vieningą laiko srautą. 

Fizinę prasmę taip pat įgyja „momentinė fotografija" — erdvė, 
užfiksuota tuo pačiu momentu —tr imatė , grynai erdvinė įvairovė. 
Netrukus pamatysime, kad teorija, pagal kurią absoliutinis laikas 
išlieka ir esant baigtiniam signalų greičiui, vis dėlto negalėjo būti 
„išoriškai pagrįsta". Ją sugriovė optikos ir elektrodinamikos plė
tojimasis. 

Pažymėsime vieną absoliutinio laiko sąvokos ypatybę klasiki
nėje fizikoje. Žodis „reliatyvu" supriešinamas su žodžiu „absoliutu" 
ir reiškia, kad kai kurie apibrėžimai (arba, jeigu savybė išmatuota, 

'dydžiai) turi fizinę prasmę tik nurodant kitą apibrėžimą. Pavyz
džiui, kūno savybė būti iš kairės arba iš dešinės turi prasmę, jeigu 
tam tikrame paviršiuje nustatyta kryptis ašies, kurios atžvilgiu kū
nas yra dešinėje arba kairėje pusėje. Taip pat reliatyvus yra api
brėžimas „per dviejų metrų atstumą", reikalaujantis nurodymo, 
nuo kurįo kūno duotasis kūnas yra dviejų metrų atstumu. Erdvinių 
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apibrėžimų atveju visa tai yra gerai žinoma, seniai įėjo į įprasti
nių vaizdinių skaičių ir šia prasme tapo akivaizdu. Erdvinė kūno 
padėtis yra reliatyvi, kadangi j i p r a r a n d a prasmę nenurodžius at
skaitos kūno, bet atskaitos kūnai yra lygiateisiai, kūno.vidinės sa
vybės išreiškiamos tais pačiais dydžiais, matuojant jų padėtį bet 
kurios atskaitos sistemos atžvilgiu. 

Priešingai, „absoliutu" turi prasmę ir negretinant su kuo nors 
iš šalies, savybės absoliutus apibrėžimas duodamas nenurodant sa
vybės, kuri pasirinkta kaip atskaitos pradžia. Absoliuti kūno pa
dėtis erdvėje buvo visai akivaizdus vaizdinys antikinėje kosmo
logijoje su pasaulio centru ir ribomis. Pamatysime, kokia sudėtinga 
pasidarė absoliutinės erdvės sąvoka, kai ji buvo pradėta traktuoti 
kaip begalinė. 

Atrodytų, absoliutinis laikas — tai laikas, nepriskirtas prie tam 
tikros laisvai pasirinktos pradinės akimirkos (paros pradžios, metų 
pradžios, metų skaičiavimo pradžios), o reliatyvus l a ikas—ta i lai
kas, praėjęs nuo vienos ar kitos atskaitos pradžios, laisvai pasirink
tos ta prasme, kad procesas vyksta, pavyzdžiui, metus, nepriklauso
mai nuo to, ar mes jų pradžią ir pabaigą skaičiuosime nuo mūsų 
eros pradžios ar pagal kitokį metų skaičiavimą. Tuomet absoliutiniu 
laiku pavadintume laiką, skaičiuotą nuo tam tikros ypatingos, privi
legijuotos atskaitos pradžios; nepriklausomą nuo lygiateisių, savo 
nuožiūra pasirinktų pradinių datų. Toks buvo laikas, skaičiuojamas 
senovėje nuo pasaulio pradžios. Jis atitinka Visatos ribas nustatant 
absoliutinę erdvę. 

Tačiau absoliutinio laiko, apie kurį buvo kalbama anksčiau, są
voka visiškai kita. Absoliutiniu laiku laikomas anaiptol ne laikas, 
nepriklausomas nuo laiko atskaitos sistemos (nuo metų skaičiavimo 
ir t . t .)i o laikas, nepriklausomas nuo taško, kuriame nustatomas lai
kas, padėties erdvėje. Tai kita sąvokos „absoliutinis laikas" pras
mė, palyginti su kitais absoliutiniais dydžiais, pavyzdžiui, su „ab
soliutine erdve". Kai buvo sugriauta turinti ribas Aristotelio Visata, 
absoliutinė erdvė buvo išgelbėta — netrukus sužinosime kaip. Kai 
griuvo legendos apie pasaulio sukūrimą, kartu išnyko ir privilegi
juoto momento — laiko atskaitos absoliučios pradžios — vaizdinys. 
O laiko tėkmės, 'apimančios visą pasaulį, nepriklausančios nuo ko
kių nors įvykių, bendroji idėja išliko. Klasikinei XVII—XIX amžių 
fizikai yra būdinga pažiūra, kad tas srautas nepriklauso nuo taškų, 
kuriuose nustatomas laikas, padėties erdvėje. Būtent tokią prasmę 
Einšteinas teikė absoliutinio laiko sąvokai, tą sąvoką kriti
kuodamas. 

Dabar pereisime prie absoliutinės erdvės sąvokos. Niutonas rė
mėsi begalinės erdvės samprata. Todėl absoliuti kūno padėtis — 
jo atstumas nuo pasaulio ribų ar nuo jo centro — jau negalėjo įei
ti į pasaulėvaizdį, piešiamą „Matematiniuose gamtos filosofijos 
pagrinduose". Cia atsirado kitas absoliutinės erdvės kriterijus: 
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judančio iš vieno erdvės taško į kitą kūno vidinių procesų eiga kei
čiasi. Nieko nežinome apie erdvės ribas arba apie kokius nors ab
soliučiai nejudančius kūnus, esančius erdvėje. Kūno padėtis pri
skiriama ne prie tokių ribų ir ne prie tokių kūnų, o pačiai erdvei, 
tuštumai, kurioje yra kūnai. Padėtis, nepriskirta prie jokių atskai
tos kūnų, priskirta pačiai begalybei, beribiam pasaulinės erdvės 
okeanui, prieštarauja regimajam „akivaizdumui": niekas negalėjo 
matyti ir net įsivaizduoti kūno padėties be kokių nors atskaitos kū
nų. Senovėje tokiais kūnais laikė absoliučiai nejudančią Zemę ir 
Visatos ribas. Iškilus klausimui apie Visatos ir jos centro — Že
mės—padėt į , antikos mąstytojai susidurdavo su dideliais keblu
mais ir prieštaravimais. Dabar keblumas atsirasdavo išsyk, kai tik 
būdavo paliečiamas duotojo kūno absoliučios padėties klausimas. 
Niutonas išsivadavo iš šitokio keblumo štai tokiu būdu. 

Antikos mąstytojai rėmėsi absoliučia kūno padėtimi — jo orien
tacija nejudančios Žemės ir erdvės ribų atžvilgiu. Pagal tai jie api
brėždavo absoliutinį judėjimą, kūno perėjimą iš vienos absoliučios 
vietos į kitą absoliučią vietą. Niutono kelias atvirkštinis. Jis remia
si absoliutiniu judėjimu. Šio judėjimo apraiška yra vidinių procesų 
keitimasis judančiame kūne. Toks kriterijus nereikalauja kokių 
nors atskaitos kūnų. Iš absoliutinio judėjimo nustatoma absoliutinė 
erdvė: jai būdingas kūnų sistemos perėjimas iš absoliučios erdvės 
vienos dalies į kitą yra absoliutinis judėjimas, t.y. kartu vyksta vi
diniai sistemos pokyčiai. 

Apie kokius vidinius pokyčius kalbama ir kokį judėjimą lydi 
vidiniai pasikeitimai? 

Cia kalbama a p i e : inercijos jėgas, pažeidžiančias normalią me
chaninių procesų eigą judančioje su pagreičiu sistemoje ir keičian
čias į sistemą įeinančių kūnų elgseną. Jeigu sistema pereina iš erd
vės vienos dalies į kitą su pagreičiu, tai į sistemą įeinantys kūnai 
elgiasi kitaip negu sistemai esant rimties būsenoje arba jai judant 
tolygiai ir tiesiai. Be pagreičio judančiose sistemose, t.y. inercinėse 
sistemose, nejudantis kūnas lieka nejudančiu; paliktas savieigai 
tolygiai judantis kūnas toliau juda nekintamu greičiu; veikįamas 
jėgos kūnas juda su pagreičiu, proporcingu jėgai. Tačiau su pa
greičiu judančiose sistemose visa tai keičiasi; kūnai, palikti savi
eigai, elgiasi taip, tarsi būtų gavę postūmį, tarsi jie būtų paveikti 
jėgų. Tos jėgos gavo inercijos jėgų pavadinimą. Apskritai klasiki
nėje mechanikoje jėgos dėl savo egzistavimo turi būti dėkingos 
kūnų sąveikai. Inercijos jėgos nėra susijusios su tokia sąveika, jas 
sukelia sistemos pagreitis, jos ir yra įrodymas, kad sistema juda su 
pagreičiu. 

Tokios jėgos kaip absoliutinio judėjimo kriterijus figūruoja 
kasdieniniame patyrime. Reliatyviojo judėjimo pavyzdys yra 
sklandus, tolygus traukinio judėjimas, kai negalima pasakyti, ar 
traukinys juda kito greta stovinčio traukinio atžvilgiu, ar pastara-
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sis juda j priešingą pusę. Kai traukinys truktels į priekį arba stab
telės, postūmis, kurį pajus keleivis, sugriaus tų dviejų vaizdinių 
ekvivalentiškumą ir įrodys, kad kaip tik tas traukinys juda. Jeigu 
nebūtų jokių atskaitos kūnų, inercijos jėgos leistų spręsti apie sis
temos judėjimą, užfiksuoti jo absoliutų pobūdį, suteikti fizinę pras
mę absoliutiniam judėjimui, nepriskirtam prie kūnų, o priskirtam 
prie pačios erdvės. 

Nuo tokių stebėjimų ir išvadų nesiskiria garsusis pavyzdys apie 
besisukantį kibirą su vandeniu, kurį pateikė Niutonas „Pagrinduo
se" norėdamas įrodyti, kad egzistuoja' absoliutinis laikas ir abso
liutinė erdvė. Niutonas. siūlo pakabinti ant virvutės kibirą su van
deniu ir smarkiai įsukti. Išcentrinės jėgos veikiamas vanduo pakils 
iki kibiro kraštų. 

Judėjimo reliatyvumo požiūriu kibiro sukimasis 2emės, dan
gaus skliauto ir kt. atžvilgiu ir pasaulio sukimasis aplink kibirą 
turi duoti tą patį fizikinį efektą, ir konstatavimas „kibiras sukasi 
pasaulio atžvilgiu" ir „pasaulis sukasi kibiro atžvilgiu" nusako tą 
patį procesą. Tačiau išcentrinės jėgos ir apskritai inercijos jėgos 
sugriauna tų dviejų teiginių ekvivalentiškumą. Pasauliui sukantis 
aplink kibirą, vandens paviršius nesikeis, o sukantis kibirui, van
duo pakyla iki kraštų. Vadinasi, kibiro su vandeniu sukimasis yra 
absoliutaus pobūdžio. 

Ką reiškia dviejų pateiktųjų konstatavimų ekvivalentiškumas? 
Mes pasirenkame koordinačių sistemą, t.y. koordinačių ašis, kurio
se Žemė yra nejudanti, o kibiras sukasi. Paskui imame koordinačių 
sistemą, susijusią su kibiru, t.y. atskaitos sistemą, kuri sukasi su 
kibiru arba, geriau pasakius, kurioje kibiras nejuda, o pasaulis su
kasi. Perėjimas nuo vieno vaizdinio (besisukantis kibiras) prie kito 
(besisukantis pasaulis) — tai perėjimas nuo vienos koordinačių sis
temos prie kitos. Ar toks perėjimas nuo judančio prie nejudančio 
arba nuo nejudančio prie judančio kibiro duoda kokių nors vidinių 
efektų? Tokio perėjimo metu kūnų (vandens dalelių) elgsena kei
čiasi. Tai ir yra absoliutinio judėjimo požymis. Ir iš tiesų ar galime 
judėjimo su pagreičiu atveju vienodai teisėtai laikyti: 1) šią sis
temą judančia, o kitą — nejudančia arba 2) kitą sistemą judančia, 
o duotąją — nejudančia? Ar tokio perėjimo metu nesikeičia siste
mos vidinė būsena, ar toks pokytis neįrodo, kad frazė „sistema A 
juda su pagreičiu sistemos B atžvilgiu" ir frazė „sistema B juda su 
pagreičiu sistemos A atžvilgiu" nusako skirtingas situacijas? Ar iš
lieka invariantiški, transformuojantis koordinatėms, dydžiai, apibū
dinantys su pagreičiu judančių sistemų vidinę būseną? 

Kaip matėme, Niutono mechanika į tuos klausimus atsako kitaip 
negu į analogiškus klausimus apie be pagreičio judančias sistemas. 
Inercijos jėgų atsiradimas, kai sistema A juda su pagreičiu, ir jų 
nebuvimas, kai toji sistema nejuda arba juda tolygiai, rodo, 
kad sistema A juda su pagreičiu absoliučiai ne tik B atžvilgiu (tai 
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liūtų galima išreikšti kaip B judėjimą A,atžvilgiu), bet ir kažko ab
soliučiai nejudančio atžvilgiu. Atitinkamai galima teigti, kad siste
ma B, kur nėra inercijos jėgų, neturi pagreičio kažko absoliučiai 
nejudančio atžvilgiu. Tas „kažkas absoliučiai nejudantis", suke
liantis inercijos jėgas, kai vyksta judėjimas su pagreičiu, Niutono 
nuomone, yra erdvė — tuščia, absoliutinė erdvė. 

Kurdami judėjimo be pagreičio, inercinio judėjimo vaizdą, ne
susiduriame su absoliutinės erdvės įtaka arba su kokiomis nors ste
bėjimams'prieinamomis jos apraiškomis. Kaip tik tai ir norėjo įro
dyti Galilėjus. Jis „Dialoge apie dvi svarbiausias pasaulio sistemas" 
pateikia vyksmo vaizdą tolygiai plaukiančio laivo kajutėje. Joje 
viskas vyksta taip pat kaip ir stovinčiame laive. Kajutėje skraido 
peteliškės, vanduo laša į pakištą indą ir t.t. Visų tų procesų eiga 
nesikeičia, kai laivas juda be pagreičio. Tokių stebėjimų apibend
rinimas buvo klasikinis judėjimo iš inercijos re/i'aryvumo prin
cipas. 

Kartu čia pridursime, kad Einšteinas pabrėždavo inercijos dės
nio neakivaizdumą, tikriau pasakius, jo „akivaizdumą" traktavo 
kaip ilgai trunkančius ir įprastinius stebėjimus bei sąvokas, kurios 
iš pradžių atrodė paradoksalios. 

Tiesioginiai stebėjimai rodo, kad kūnai, kurių judėjimo nepa
laiko pastovi jėga, sustoja. Įprastinė loginė konstrukcija, kilusi 
nuo Aristotelio laikų ir paplitusi dar XVII amžiuje, kaip natūralų 
traktavo apskritiminį judėjimą. 

„Kad savieigai paliktas kūnas juda tiesiai, anaiptol žinome ne 
iš patyrimo,—sakydavo Einšteinas.—Priešingai! Ir apskritimas bu
vo laikomas paprasčiausia judėjimo linija, ir tai dažnai skelbdavo 
praeities mąstytojai, pavyzdžiui, Aristotelis 2". 

- Inercijos sąvoka atsirado toli gražu ne iš tiesiogiai stebimų fak
tų „grynojo aprašymo". Priešingai, ji buvo sukurta tradiciniams 
stebėjimams susidūrus su bendrosiomis idėjomis, siekiant bendro 
neprieštaringo pasaulėvaizdžio, atkreipus dėmesį į naujus stebėji
mus, nesutelpančius į Aristotelio judėjimo schemą. 

XVII amžiuje inercijos sąvoka daugeliu požiūrių buvo naujo 
mokslo pradžia. Visų pirma joje įsikūnijo XVII amžiaus racionaliz
mo pagrindinė idėja — gamtos išvadavimas iš antropomorfinių 
schemų. Pati „gamtos" sąvoka XVII amžiuje pakeitė savo prasmę. 
Anksčiau tas terminas reiškė tam tikrą transcendentinę jėgą, esan
čią už materialaus pasaulio ir valdančią jį: „Gamta —ta i dievo 
ministras",—sakydavo XVI amžiuje la Boesi. Dabar gamta buvo 
sutapatinta su materialiuoju pasauliu. Kartu Visata buvo išlaisvinta 
iš transcendentinių jėgų. Sios idėjos mechaniškasis ekvivalentas 
buvo judėjimo, kuriam palaikyti nereikia jokios jėgos, esančios 
už gamtos ribų, samprata. Bekono „laisvas judėjimas be ant-

* MOUIKOBCKUŪ, c. 48. 
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gamtinio postūmio" yra vienintelis realus judėjimas. Kūno judėji
mas duotoju momentu aiškinamas tuo, kad kūnas judėjo ir anks
tesniu momentu, o pagreitis aiškinamas kitų judančių kūnų 
poveikiu, t.y. galiausiai universaliu visų Visatos kūnų judėjimu. 
Išsivadavimą iš Aristotelio „pirmojo postūmio" tuomet išreiškė 
gamtos kaip mechanizmo schematiškas vaizdavimas, kuriame nėra 
nieko, tik viena kitą veikiančios dalys. Boilis yra pasakęs* kad 
gamta —ta i „kosminis mechanizmas" ir nėra reikalo ieškoti jo 
funkcionavimo metafizinės priežasties, kaip neieškome laikrodžio 
veikimo metafizinės priežasties 3. Tokio laisvo kūnų judėjimo ir 
laisvo nuo metafizinių priežasčių gamtos funkcionavimo išraiška 
yra išlaikymas tos būsenos, kuri išplaukia iš pačios gamtos natū
ralių dėsnių: „Omnis natūra est conservatrix sui" 4 . 

Spinozos požiūris j kūnų ir jų būsenų tvermę turi ypatingą 
reikšmę Einšteino teorijos idėjinėms ištakoms. Klasikinis reliaty
vumo principas, erdvės vienalytiškumas ir savieigai palikto judan
čio kūno greičio tvermė Einšteinui buvo ne tik šiaip viena iš XVII 
amžiaus fizikinių idėjų. Jos buvo jam pasaulio harmoningumo įsi
kūnijimas, objektyvusis pasaulio ratio, paklūstantis visuotiniam 
priežastiniam priklausomumui ir laisvas nuo bet kokių nepriežasti-
nių poveikių. Kaip tik todėl Einšteinas sutelkė savo intelektines 
galias (jos pasirodė esančios didžiulės!) minėtai idėjai apibendrin
ti. Inercijos ir inercinio judėjimo reliatyvumo tokios sampratos 
ištakos yra Spinozos pažiūrose. 

Išdėstydamas Dekarto filosofiją, Spinoza inerciją sieja su kiek
vieno daikto būsenos tverme, kadangi tas daiktas traktuojamas 
kaip kažkas vientisa 5 . Iš to galima daryti išvadą, kad „kūnas, kar
tą pradėjęs judėti, toliau amžinai judės, jei jo nesustabdys išorinės 
priežastys" 6 . 

Spinozai būdingas inercijos sąvokos (tikriau pasakius, bendres
nės būsenos tvermės sąvokos) ryšys su paties daikto būties tver
me, o jos tapatumo pačiai sau sąvoka. „Kievienas daiktas, kadan
gi tai nuo jo priklauso, stengiasi būti savo būvyje (būtyje)" 7. Bet 
daikto būtį sudaro jo vidinių savybių tvermės trukmė. Jeigu kaip 
daiktas figūruos kūnų sistema, tai tos sistemos būtis, jos indivi
dualus egzistavimas reikš kūnų elgsenos priklausomumą nuo vidi
nės sąveikos. 

Išvertus į mechanikos kalbą, tai reiškia, kad sistemoje, judan
čioje iš inercijos, išlieka sąryšiai tarp judėjimų ir juos sukėlusių 

8 Boyle R. Tractatus de ipsa natūra.— Genevae, 1688, p. 20—22. 
4 Ten pat, p. 75. 
6 Спиноза Б.  Основы философии Декарта, доказанные геометриче

ским способом. Теорема 14.— Избранные произведения. М, 1957, ч. II, 
с. 238. 

6 Ten pat, р. 239. 
J Спиноза. Этика, ч, III. Теорема 6.—Там же, с. 463, 

kūnų sąveikų. Vadinasi, vidiniai sąryšiai iš inercijos judančioje 
sistemoje negali rodyti jos judėjimo. Judėjimas — tai tik atstumo 
nuo kitų kūnų pasikeitimas, be to, taip pat teisėtai galime kalbėti 
apie duotosios sistemos judėjimą kitų kūnų atžvilgiu ir apie tų kitų 
kūnų judėjimą tos sistemos atžvilgiu. 

Iškėlęs inercijos idėją, t. y. judėjimo, nereikalaujančio jėgos if 
išliekančio kaip nekintanti kūno būsena, Galilėjus priskyrė tokiam 
judėjimui reliatyvume- prasmę. Sistemoje, judančioje iš inercijos,; 
t. y. be pagreičio, mechaninių įvykių eiga nekinta, ir apie sistemos 
judėjimą be pagreičio galime spręsti tik pagal atstumo tarp jos ir 
atskaitos kūnų pasikeitimą. Su tokia pat teise galime teigti, kad 
tam tikra materiali sistema nejuda, tuomet pasirodys, jog juda kiti 
kūnai, kuriuos iki tol laikėme nejudančiais. Tai ir sudaro klasikinį 
reliatyvumo principą — stebėjimų, analogiškų atliktiems laivo ka
jutėje, apie kuriuos rašė Galilėjus, apibendrinimą. 

Galilėjaus ir Niutono reliatyvumo principas atrodo esąs natūra
lus klasikinio pasaulėvaizdžio, kuriame neturėtų būti nieko, išsky
rus kūnus, judančius vienas kito atžvilgiu ir veikiančius vienas 
kitą, pagrindas. Siuo požiūriu atrodo, kad nėra pagrindo išskirti 
sistemas, judančias su pagreičiu. Inercijos jėgų aiškinti absoliu
tiniu judėjimu negalime remdamiesi judančių ir vienas kitą vei
kiančių kūnų vaizdiniu. Jas, tas inercijos jėgas, galima aiškinti ne 
kūnų tarpusavio santykiais, o kūno santykiu su erdve. Pagreitis 
tuščios erdvės atžvilgiu — inercijos jėgų šaltinis. Ta mintis įtrau
kia tuščią erdvę į veiksnių, lemiančių įvykių eigą gamtoje, skaičių. 

Tuo remdamasis Machas kritikavo Niutono su pagreičiu judan
čių sistemų absoliutinio judėjimo sampratą. Norėdamas atremti 
Niutono koncepciją apie inercijos jėgas kaip absoliučių pagreičių 
įrodymą, Machas suformulavo principą: „viskas gamtoje paaiški
nama masių sąveika". Kaip pamatysime, Einšteinas galiausiai nu
stojo Macho principą laikyti universaliu; jis darė prielaidą, kad 
gamtoje galimi tokie procesai, kuriems Macho principas praranda 
prasmę. Einšteino idėjos rėmėsi lauko kaip realios aplinkos, da
rančios poveikį tame lauke judančio kūno elgsenai, samprata. 
Toliau paaiškėjo, kad įvykiai, vykstantys lauke, negali buti trak
tuojami kaip minėtų kūnų sąveika. Dabar jau negalima, reformuo
jant Niutono mechaniką, pereiti prie kitos mechanikos, kurioje 
visko pagrindą taip pat sudaro kūnai ir jų sąveika. Kaip yra pasa
kęs Einšteinas, Macho mintis, kad inercijos jėgas galima paaiškinti 
masių sąveika, „neaiškiai, bet vis dėlto leidžia manyti, jog teorija, 
kuria viskas pagrįsta, turi būti to paties bendrojo tipo kaip ir Niu
tono mechanika: kaip pagrindinės sąvokos joje turi figūruoti ma
sės ir jų sąveika..." 8 Tačiau kai kalbama apie Niutono mechaniką 
arba to paties tipo mechaniką, Niutono abseliutinių pagreičių kri-

8 Эйнштейн, т. 4, c. 269, 
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tikos negatyvusis aspektas tebėra svarbus: manyti, kad kūnų 
elgsenai daro įtaką ne kiti kūnai, o tuščia erdvė, kurioje jie 
juda,—tai suteikti pasaulėvaizdžiui tam tikrą jam svetimą, nepa
grįstą prielaidą. Tokia prielaida prieštaravo universaliam pasaulio 
harmoningumui ir vienovei. 

Einšteinas neigia, kad tuščia erdvė daro poveikį kūnų elgsenai. 
Jų elgsena priklausanti tiktai nuo masių sąveikos. Tačiau, kaip 
dabar pamatysime, tas principas tapo Einšteinui visiškai nesude
rinamos su Macho bendrosiomis gnoseologinėmis idėjomis koncep
cijos pradiniu tašku. 

Machui Niutono absoliutaus pagreičio koncepcijos kritika — 
pretekstas kritikuoti pačią objektyviosios realybės sąvoką. Ein
šteinui absoliutinio pagreičio ir absoliutinės erdvės sąvokų kritika 
padeda atstatyti šių sąvokų pažeistą pasaulėvaizdžio, kaip suvo
kiamos realybės, racionalistinę schemą. Einšteino nuomone, Niu
tono absoliutai prieštarauja pagrindinei Niutono sistemos prasmei, 
Einšteinas kovoja su Niutonu už Niutoną, prieš Niutono absoliu
tus, už pagrindinį, svarbiausią Niutono sistemos turinį. 

Apskritai Niutonas Einšteinui buvo kovos u? objektyvią tiesą 
simbolis. Svarbiausias Niutono sistemos bruožas yra tai, kad iš 
tikrųjų galima iš pradinių fizikinių principų išvesti bandymais pa
tvirtinamas išvadas. Tokia galimybė suardo ir sugriauna visus 
agnosticizmo argumentus. Jeigu proto išvados sutampa su stebė
jimais, vadinasi, proto premisos atspindi realybę. 

Straipsnyje „Izaokas Niutonas" (1927) Einšteinas rašė apie kla
sikinės mechanikos kūrėją: 

„Galvoti apie jį —vadinasi, galvoti apie jo kūrybą. Tokį žmo
gų galima suprasti tiktai įsivaizduojant jį kaip sceną, kurioje siau
tėjo kova už amžiną tiesą. Dar gerokai prieš Niutoną buvo galingų 
protų, maniusių, kad reiškinius, kuriuos suvokia mūsų pojūčiai, 
galima įtikinamai aiškinti grynai loginės dedukcijos būdu, re
miantis paprastomis fizikinėmis hipotezėmis. Tačiau Niutonui 
pirmajam pavyko rasti aiškiai suformuluotą pagrindą, kuriuo 
remiantis matematinio mąstymo būdu galima logiškai prieiti 
prie kiekybiškai su bandymais suderinamo plačios srities reiškinių 
apibūdinimo. Jis iš tikrųjų galėjo tikėtis, kad jo mechanikos fun
damentalusis pagrindas ilgainiui galėtų padėti suprasti visus reiš
kinius. Taip galvojo jo mokiniai ir šalininkai iki pat XVIII amžiaus 
pabaigos, be to, kur kas labiau tuo tikėdami negu pats Niutonas" 9 . 

Niutono teorijoje kai kurie reiškiniai nebuvo susieti su pra
diniu postulatu — teiginiu apie gamtos procesų priklausomumą 
nuo masių sąveikos. Reliatyvumo teorija buvo reiškinių viseto 
sutaikymas su tuo postulatu. Vėliau išaiškėjo, kad reliatyvumo 
teorija šį postulatą griauna. Tačiau visa tai negriauna pagrindinio 

в Эйнштейн, T, 4, с. 78, 

dalyko: Niutono mechanikos išvadų sutapimas su stebėjimais įro
do proto gebėjimą adekvačiai pažinti pasaulį. Tas pažinimas nebū
na galutinis, jis plėtojamas be galo, tačiau plėtojamas artėja prie 
objektyvios tiesos. Todėl Einšteinas savo straipsnį apie Niutoną 
pradeda proto apologija ir, kas nepaprastai būdinga Einšteino pa
saulėžiūrai, iš proto galios daromomis sociologinėmis ir moralinė
mis išvadomis. 

„Neabejotina, kad protas, kai galvojame apie jo laukiančius 
uždavinius, mums atrodo silpnas; ypač silpnas jis mums atrodo, 
kai supriešiname jį su beprotybe ir žmonijos aistromis, kurios, 
reikia pripažinti, beveik visiškai valdo žmonių likimus tiek siau
rąja, tiek plačiąja prasme. Tačiau intelekto sukurti dalykai pergy
vena triukšmingą kartų bruzdesį ir amžių amžiams nutvieskia pa
saulį šviesa ir šiluma",—tęsia Einšteinas. Ir jis ragina žmoniją 
atsigręžti į Niutono atminimą kaip į proto galios įrodymą. 

Ta proto apologija, taip būdinga Einšteino filosofinėms, socio
loginėms ir moralinėms idėjoms, yra glaudžiai susijusi su jo pozi
cija klasikinės mechanikos atžvilgiu. Einšteinas nesiekė užgesinti 
pasaulį nušvietusią Niutono minties saulę. Jis norėjo pašalinti iš 
tos saulės metafizinių absoliutų dėmes. Reliatyvumo teorijos raida 
pakeitė Niutono minties šviesulį kitais šviesuliais. Nepajudinama 
išliko pagrindinė idėja: protas savo spinduliais nušviečia objekty
vų, harmoningą ir pažinų pasaulį. 

BRAUNO JUDĖJIMAS • 

Termodinamika — tai vienintelė 
bendrojo turinio fizikinė teorija; 
aš įsitikinęs, kad dėl galimybių 
taikyti jos pagrindines sąvokas ji 
niekada nebus paneigta. 

Einšteinas 

1905 metais, prieš pat straipsnio, kuriame išdėstyta specialioji relia
tyvumo teorija, paskelbimą, Einšteinas užbaigė seriją darbų, skirtų 
klasikinei molekulinio judėjimo teorijai. Baigiamasis straipsnis 
žurnale „Annalen der Physik" davė atsakymą į klausimą apie ne
didelių skystyje pakibusių kūnų judėjimo —vadinamojo Brauno 
judėjimo, matomo pro mikroskopą, prigimtį. 

Einšteino tyrinėjimai termodinamikos srityje, konkrečiai Brau
no judėjimo teorija, yra ir patys savaime Įdomūs. Tačiau reliaty
vumo teorijos kūrėjo mokslinėje biografijoje juos reikia apžvelgti 
siejant su Einšteino viso gyvenimo leitmotyvu. 

Ką tik susipažinome su to leitmotyvo pirmaisiais taktais. Relia
tyvumo teorijos dai nėra. Tačiau jau pradedame įžvelgti tenden-
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ciją, kuri veda j reliatyvumo teoriją. Einšteinas ieško bendriausios, 
natūraliausios („vidujai tobulos") teorijos, apibūdinančios pagrin
dinius gamtos procesus. Minėtieji procesai yra už „grynojo apibū
dinimo" ribų, jie sudaro reiškinių vidinį priežastinį pagrindą. To
kie procesai yra materialių kūnų ir iš jų susidariusių materialių 
sistemų santykiniai poslinkiai. Gamtos reiškinių substancinis tik
rasis pagrindas yra santykinis kūnų judėjimas. Ši sąvoka atskirų 
faktų chaosą paverčia harmoningu pasaulėvaizdžiu. 

Tokią koncepciją galima, kaip matysime, suderinti su bet kokia 
^.niutoniška" mechanika, t. y. su pasaulėvaizdžiu, kuriame elemen
tariais procesais laikomi patiems sau identiškų kūnų judėjimai ir 
sąveikos. Reliatyvumo teorijos genezė susijusi kaip tik su klasi
kiniu mokslo, kuriame pradinė sąvoka yra reliatyvusis judėjimas, 
idealu, su "tokio idealo apibendrinimu, patikslinimu, išlaisvinimu 
Iš visko, kas jam prieštaravo istoriškai susiklosčiusiose klasikinės 
fizikos teorijose. 

Termodinamikoje prie klasikinio idealo artėjo kinetinės dujų 
teorijos modeliai — samprata apie molekulių judėjimą ir susidū
rimą vienos su kita kaip apie šiluminių reiškinių substancinį pa
grindą. Tačiau tie modeliai galėjo duoti tikrą paaiškinimą tiktai 
suderinti su makroskopiniais dėsniais, lemiančiais procesų eigą, 
kai jau neatsižvelgiama J pavienes molekules ir jų judesius. Prie 
tokių makroskopinių dėsnių priskiriamas ir šilumos perėjimo iš 
vieno kūno į kitą dėsnis. 

„Apmąstymuose apie ugnies varomąją jėgą" Sadi Karno iškėlė 
negrįžtamumo principą: šiluma pereina iš šilto kūno į šaltą, tačiau 
atgal, iš šalto kūno į šiltą, ji pati savaimę, be pašalinės energijos, 
pereiti negali. Toks šilumos negrįžtamasis perėjimas yra būdingas 
termodinaminių procesų, privertusių XIX amžiaus mokslą smar
kiai nutolti nuo ankstesniojo šimtmečio mechanicizmo, pavyzdys. 
Ar gali tikslus molekulių padėčių, greičių ir pagreičių fiksavimas 
paaiškinti šilumos perėjimo iš karšto kūno į šaltą negrįžtamumą? 
Taip pat menkai, kaip ir net tiksliausias oro dalelių padėčių re
gistravimas kiekvienu momentu gali paaiškinti kalbų, kurias vis 
dėlto ne visada galima paversti į oro dalelių bangų pavidalo ju
dėjimų akustinius efektus, turinį. Kad galėtume išaiškinti, kodėl 
šiluma plinta tam tikra kryptimi — iš strypo karštojo galo į šaltąjį, 
visiškai nebūtina žinoti strypą sudarančių visų metalo dalelių 
koordinates ir greičius. Mechanikos dėsniai (kuriems pavaldūs 
molekulių susidūrimai, jų judėjimas nuo vieno susidūrimo iki 
kito — apskritai mikroskopinis vaizdas) nėra negrįžtamieji. . 

Šilumos kinetinė teorija traktuoja šilumą kaip molekulių chao
tiško judėjimo ii susidūrimų rezultatą. Kiekvieną susidūrimą ga-
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Įima labai nuodugniai apibūdinti mechanikos terminais. Tačiau, 
norint pereiti prie termodinaminių dėsnių (kuriems yra pavaldi 
daugelio molekulių elgsena, t. y. makroskopiniai procesai), reikia 
atsisakyti pavienių molekulių individualių likimų tyrimo. Termo
dinamikos makroskopiniai dėsningumai — tikimybiniai, statistiniai 
dėsniai; jie pagrįsti molekulės vienokio ar kitokio likimo tikimy
be, o t ikrovė atitinka tikimybę tiktai tuomet, kai mums žinoma 
daugelis individualių likimų. Imkime klasikinį tikimybių teorijos 
pavyzdį: kas atsidurs viršuje—„herbas" ar „skaičius"—išmetus 
monetą. Maždaug vienodai kartų moneta nukris ir herbu, ir skai
čiumi į viršų (tai atitinka kiekvieno nukritimo tikimybę), kai bū
sime metę šimtą ar tūkstantį kartų. Išmetus monetą dešimt kartų, 
tokia tikimybių lygybė nesusidarys: moneta gali nukristi dešimt 
kartų iš eilės „herbu" į viršų — jokio dėsningumo čia nepastebė
sime. Panašiai jokie termodinamikos dėsningumai neapibūdins 
dešimties molekulių elgsenos. Jų greičiai gali būti skirtingiausi, 
o kitą momentą visai kiti, ir jokio dėsningo perėjimo čia nepaste
bėsime. Tačiau, kai prieš mus labai daug chaotiškai judančių mo
lekulių, tvirtai žinome, kad jų greičių pasiskirstymas ilgainiui vis 
labiau atitiks tikimybę. Metaliniame strype, kurio šiuo momentu 
niekas nekaitina, tikimiausias bus vienodas molekulių greitis, t. y. 
vienoda temperatūra visame strypo ilgyje. Jei vienas strypo galas 
įkaitintas ir vidutinis molekulių greitis čia didesnis, tai ilgainiui 
temperatūra susivienodins. Tai makroskopinis dėsningumas, bū
dingas tik dideliam molekulių skaičiui. 

Termodinamikos makroskopiniai dėsningumai, kurie skiriasi 
nuo pavienių molekulių elgsenos grynai mechaninių dėsningumų, 
iškėlė mokslui daugelį principinių klausimų. Kokie santykiai yra 
tarp makroskopinės termodinamikos ir molekulių mechanikos? 
Analogišką klausimą galima kelti biologijos makroskopiniams sta
tistiniams dėsningumams, t. y. rūšies vystymosi dėsningumams, ir 
dėsningumams, lemiantiems kiekvienu pavieniu atveju kurio nors 
individo likimą. 

Matyt, sudėtingų makroskopinių dėsningumų negalima sutapa
tinti su mikroskopiniais dėsningumais. Nesuprasime negrįžtamojo 
šilumos perėjimo iš vieno kūno į kitą ir jos plitimo tuo kūnu, 
apskritai nesuprasime makroskopinių termodinaminių procesų, jei 
tenkinsimės mechanikos dėsniais ir mėginsime tiesiogiai.jais aiš
kinti reiškinius, sudėtingesnius už paprastus poslinkius. Šia pras
me termodinamika rodo, kad yra tam tikros ribos gamtos reiški
niams aiškinti iš Niutono mechanikos pozicijų. Šias ribas galima 
peržengti į sąvokų, kuriomis aiškinami sudėtingi procesai, sistemą 



įtraukus kai kurias naujas sąvokas, nebūdingas Niutono mecha
nikai. Pavyzdžiui, tokioms sąvokoms priklauso negrįžtamumas. 
Tokios sąvokos savitos kiekvienai konkrečių reiškinių sekai ir yra 
natūralus mokslų klasifikavimo, tam tikrų reliatyvių ribų tarp 
disciplinų nustatymo pagrindas. Tos ribos yra Niutono dėsnių ir 
sąvokų tiesioginio taikymo ribos kitoms, išskyrus mechaniką, gam
tos pažinimo sritims. Mes jas vadinsime dalinėmis ribomis. 

Jos buvo atrastos XIX amžiuje, jos ir skiria to šimtmečio moks
lą nuo ankstesniojo. Didieji XIX amžiaus atradimai parodė, kad 
fizika ir jos statistiniai dėsningumai bei negrįžtamumas negali būti 
traktuojami kaip mechanika, chemija negali būti paverčiama fizi
ka, biologija — mechaninių, fizikinių ir cheminių reiškinių visu
ma, kadangi organinės gyvybės esmė anaiptol ne mechaniniai, 
molekuliniai, cheminiai ir j juos panašūs procesai, be kurių, beje, 
ji negalima. Idėja, kad aukščiausių judėjimo formų negalima trak
tuoti kaip bendresnes ir paprastesnes, bendriausia forma buvo iš
reikšta Engelso „Gamtos dialektikoje". Joje akcentuojamas nepa-
verčiamumo reliatyvusis pobūdis, tai, kad aukščiausios judėjimo 
formos yra neatskiriamos nuo žemesniųjų, kad ' i š nepaverčiamumo 
visiškai nedarytina išvada, „kad ne kiekviena iš aukštesniųjų ju
dėjimo formų esanti visuomet būtinai susijusi su kokiu nors tikru 
mechaniniu (išoriniu arba molekuliniu) judėjimu" 1 . 

Fizikinių — konkrečiai termodinaminių — dėsningumų nepaver
čiamumo mechanika ir jų neatskiriamumo nuo mechanikos, nuo 
medžiagos dalelių judėjimo idėja leidžia suprasti tikrąsias pra
ėjusio amžiaus pabaigos mokslinių filosofinių diskusijų ištakas. 

Nepaverčiamumo primiršimas sukėlė mechanicizmo recidyvus, 
termodinaminių procesų neatskiriamumo nuo pavienių molekulių 
judėjimo primiršimas — mėginimus išvaduoti judėjimo sampratą 
nuo jo materialaus laikmens. Ostvaldas pasiūlė išvaduoti energiją, 
figūruojančią termodinamikoje, nuo bet kokio ryšio su molekulių 
judėjimu ir paskui pareikalavo iš viso pakeisti materijos sąvoką 
energijos sąvoka. Prie panašaus požiūrio priėjo ir Machas, paskel
bęs, kad įsitikmimas, jog egzistuoja medžiagos atomai, esąs „tikė-
umas". 

1827 metais Braunas stebėjo pro mikroskopą vandenyje plau
kiojančias žiedadulkes. Kai kurios dulkelės visą laiką netvarkin
gai judėjo. Dulkelė nuolat pasislenka mažytį, akimi vos įžiūrimą 
atstumą, ir tai įvyksta per labai trumputį laiko intervalą. Nufoto
grafavę dulkelę su labai dideliu išlaikymu, negatyve gautume vi-

1 Engelsas F. Gamtos dialektika.—V., 19R0, p. 182. 

siškai netikėtos pasklidos formos dėmę — dulkelės daugkartinio 
patekimo' ton pačion vieton priešais aparato objektyvą rezultatą. 
Nufotografavę dulkelę, pavyzdžiui, kas 30 sekundžių ir sujungę 
dulkelės atvaizdus negatyve, t. y. juodus taškelius, gautume lau
žytą liniją. 

Po šių preliminarinių pastabų galima pereiti prie Einšteino 
veikalų apie Brauno judėjimą ir prie tų veikalų reikšmės. 

Einšteinas aiškino Brauno judėjimą remdamasis kinetine šilu
mos teorija, chaotiškai judančių ir susiduriančių molekulių vaizdu. 
Jis atsižvelgė į tai, kad chaotiškuose smūgiuose, kuriuos suduoda 
kūnui skysčio molekulės, esama neišvengiamų fliuktuacijų. 

Fliuktuacija, kaip žinoma, vadiname nukrypimą nuo labiausiai 
tikėtino įvairių įvykių pasiskirstymo laike arba erdvėje. Kai padi
diname įvykių skaičių, pavyzdžiui, metame monetą dešimt, šimtą, 
tūkstantį ir t. t. kartų, faktiškas įvykių „skaičius" ir „herbas" pasi
skirstymas krypsta į labiausiai tikėtiną — į lygų „skaičiaus" ir 
„herbo" atsivertimų skaičių. Kai sumažiname įvykių skaičių (mo
netos metimų skaičių), vis labiau pagrįstai galime laukti, kad tiki
mybė bus pažeista, kad „neįtikimai" kelis kartus iš eilės atsidurs 
viršuje „skaičius" ir tiek pat kartų iš eilės „herbas". Išmetus dvi
dešimt kartų, ta pati monetos pusė gali atsiversti net visus dvide
šimt kartų iš eilės, tačiau tai bus labai retas atvejis, o išmetus pen
kis kartus, analogiška fliuktuacija bus palyginti dažna. Molekulėms 
netvarkingai judant, skaičius smūgių, kuriuos gauna pakibusi 
skystyje dulkelė iš vienos pusės, gali būti gerokai didesnis negu 
iš kitos pusės gautų smūgių skaičius. Kai dulkelė didelė, tokia 
fliuktuacija mažai tikėtina, dulkelę veikia labai daug molekulių ir 
jų smūgiai atitinka labiausiai tikėtiną pasiskirstymą; smūgiai ap
skritai atsveria vienas kitą. Tačiau kai dulkelė labai maža, galimos 
fliuktuacijos, pusiausvyros pažeidimai, iš vienos pusės smūgių 
gali būti daugiau negu iš kitos pusės. Toks molekulių poveikio 
dulkelei nesimetriškumas per labai trumpą laiko tarpą pastūmėja 
dulkelę, ir tai galima pamatyti pro mikroskopą. 

Įsivaizduokime didžiulį rezervuarą su skysčių, kuriame pasiek
tas labiausiai tikėtinas, tolygus temperatūros pasiskirstymas, t. y. 
visose rezervuaro dalyse yra vidutiniškai tas pats dalelių greitis. 
Tame rezervuare nėra jokių skysčio srautų, jokių ilgai trunkančių 
netvarkingo molekulių judėjimo sutrikimų. Nedideli, mikrosko
piški sutrikimai vyksta visą laiką. Tokios fliuktuacijos darosi pa
stebimos, kai pereiname prie labai mažų mastų. Jos sukelia „mi
kroskopinius" (tiesiogine prasme matomus tik pro mikroskopą 
tame rezeivuare plaukiojančių dulkelių poslinkius. 
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Dabar įsivaizduokime, kad tiems mikroskopiniams dėsningu
mams (grynai mechaniniams molekulių judėjimo dėsningumams) 
taikomi makroskopiniai dėsningumai. Mes viename rezervuaro pa
kraštyje skystį pakaitinome. 

Dabar, stebėdami dulkelių Brauno judėjimą, galime pamatyti 
nesimetriškus jų poslinkius. Šildymo sukelto srauto kryptimi po
slinkių bus daugiau negu poslinkių į priešingą pusę. Fotografijoje 
pamatysime, kad dulkelė po daugybės Brauno poslinkių neliks arti 
pradinio taško, o nutols per tam tikrą atstumą ją nešančio skysčio 
srauto kryptimi. 

Norėdami išryškinti santykį tarp molekulių judėjimą apibūdi
nančios kinetinės teorijos mikroskopinių dėsningumų ir termodi
naminių dėsningumų, nusakančių didelių, makroskopinių masių 
elgseną, šiek tiek panagrinėsime ne fizikos, o biologijos XIX am
žiaus gamtamokslinę teoriją — Darvino teoriją. Jo teorija pagrįsta 
pavienių organizmų individualiais likimais. Tuos likimus kiekvie
nąkart lemia visos rūšies likimo požiūriu grynai atsitiktinės prie
žastys. Sakysim, aplinka, kurioje gyvena rūšis, nesikeičia; rūšis 
maksimaliai prisiderino prie aplinkos. Bet lieka pavieniai, indivi
dualūs pokyčiai ir fliuktuacijos — skirtinguose organizmuose vie
na kryptimi vykstančių pokyčių serijos. Su tokiomis fliuktuacijo
mis susidursime tuo dažniau, kuo mažiau individų stebėsime. Fliuk
tuacijos negriauna visos rūšies stabilumo, kaip ir fliuktuacijos, 
sukeliančios Brauno judėjimą, netrikdo makroskopinių srautų toly
gumo rezervuare, apie kurį neseniai kalbėjome, arba jų nesukelia. 
Jeigu aplinka, kurioje gyver.a tam tikros rūšies organizmai, reika
lauja, kad pasikeistų rūšies požymiai, individualių variacijų ir 
fliuktuacijų simetrija sutrinka: pokyčiai į vieną pusę paveldimi, 
kaupiasi, sukelia didesnius rūšies pokyčius negu variacijos į prie
šingą pusę. Tačiau tie atrankos dėsningumai veikia tik statistiškai; 
j ie yra tarsi virš individualių likimų dėsningumų, sąlygoja vieno 
ar kito organizmo likimo tikimybę, ir tą tikimybę atitinka įvykių 
eiga, kai pereiname prie organizmų didesnių aibių — prie visos 
rūšies likimo. Tokių statistinių makroskopinių dėsningumų (atski
rais atvejais nusakančių tik tam tikros įvykių eigos tikimybę, kuri 
tampa tikrove tiktai tada, kai labai daug atvejų) idėja — viena iš 
pagrindinių XIX amžiaus gamtamokslinių idėjų. Ji nesikėsino į 
klasikinio gamtos mokslo esmę — judėjimą, kurį visiškai tiksliai 
kiekvienam atomui, kiekvienu momentu ir kiekviename taške nu
lemia (ne vieno ar kito judėjimo tikimybę, o patį judėjimą) pir
minis impulsas ir sąveika su kitais kūnais tam tikru momentu. Už 
bet kokių statistinių dėsningumų yra dalelės judėjimas, pavaldus 
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tokiems ne statistiniams, o dinaminiams dėsningumams, aprašy
tiems Niutono „Pagrinduose". 

Einšteinas savo Brauno judėjimo teorijoje sutelkė dėmesį į tų 
dinamiškų, nestatistinių (galima sakyti, esančių „už statistikos 
ribų" arba „substatistinių"—jie slypi už termodinamikos statisti
nių dėsningumų) dėsningumų apskaitą. Teisingiau būtų sakyti, kad 
Einšteinas statistikos priemonėmis, statistikos sąvokomis atskleidė, 
jog egzistuoja pavienių molekulių judėjimo „užstatistiniai" dina
miniai dėsningumai. 

Reliatyvumo teorija parodė, kad pasaulio pradiniai dinaminiai 
dėsningumai ne tokie, kokius aprašė Niutonas „Pagrinduose". Bet 
tai nepakeitė mechanikos dėsningumų dinaminio pobūdžio (skir
tingai negu termodinamikos statistinių dėsningumų). 

Po dvidešimties metų tą dinaminį, svetimą tikimybės sąvokai 
mechanikos dėsnių pobūdį paneigė moksle įvykusi nauja revoliu
cija. Jos ištakos buvõ tame pačiame „Annalęn der Physik" tome — 
Einšteino straipsnyje apie šviesos kvantus. Tačiau Einšteino po
žiūris į mintį apie statistinius dėsningumus kaip pradinius pasaulio 
dėsningumus buvo labai sudėtingas. Jį reikia panagrinėti, nes ki
taip negalima parodyti visos Einšteino kūrybos harmoningumo. 
Čia reikėjo taip detaliai pasakoti apie termodinamikos statistinius 
dėsningumus ir įterpti elementarių paaiškinimų, kad paskui būtų 
lengviau išdėstyti ir paaiškinti Einšteino požiūrį į kvantinius sta
tistinius dėsningumus. Šis klausimas domina ne vien tik fizikus. 
Kaip žymiausias mūsų laikų fizikas traktavo pagrindinių, pradinių 
pasaulio dėsningumų problemą — tai ne fizikos istorijos, o visos 
XX amžiaus kultūros istorijos klausimas. 

Jaunystėje Einšteinui didelį įspūdį padarė tai, kad buvo neįma
noma atskirti termodinamikos ir molekulių mechanikos dėsningu
mų. Termodinamika Einšteino požiūriu — ne dalelių judėjimo, t. y. 
mechanikos kaip pasaulėvaizdžio pagrindo, neigimas (taip manė 
Machas ir Ostvaldas), ir ne tiesioginio mechanikos dėsnių viešpa
tavimo sritis (taip manė mechanicizmo epigonai); Einšteinui 
termodinamika yra materijos diskretinių dalių judėjimo dėsnių tar-
piško pritaikymo ir patvirtinimo plati sritis. XVIII amžiaus mecha
nicizmui ir jo epigonams fizikos klausimai, kurie buvo sprendžia
mi remiantis mechanika, buvo vienatipiai. XIX amžiaus moksle tie 
klausimai įvairialypiai ta prasme, kad jie buvo sudėtingi, įvairia
spalviai, nepaverčiami vienas kitu. Einšteinui tokia klausimų ir 
objektų įvairovė įrodo teorijos, kuri, galiausiai neignoruodama 
atskirų klausimų savitumo, yra raktas jiems išspręsti, galią ir su
derinamumą su tikrove. „Teorija,— rašo Einšteinas,— daro tuo 
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didesnį įspūdį, kuo paprastesnės jos prielaidos, kuo įvairesni 
objektai, kuriuos ji aprėpia, ir kuo platesnė jos taikymo sritis. Cia 
ii yra didelio įspūdžio, kurį man padarė klasikinė termodinamika, 
priežastis. Tai vienintelė bendrojo turinio fizikinė teorija; aš įsiti
kinęs, kad dėl galimybių taikyti jos pagrindines sąvokas ji nieka
da nebus paneigta (tai ypač turėtų įsidėmėti principingieji skep
tikai)" 2 . 

Kas klasikinę termodinamiką daro tokią ypač nepajudinamą? 
Klasikiniai dėsniai, nusakantys molekulių pagreičius, greičius 

ir padėtis kiekvienu momentu, kitaip tariant, Niutono mechanikos 
dėsniai, užleido vietą kitiems, tikslesniems dėsniams. Nepajudina
mas tebėra teiginys apje termodinaminių sistemų gan didelėse 
erdvės ir laiko ribose perėjimą iš mažiau tikėtinų būsenų į labiau 
tikėtinas ir to dėsningumo išvedimas iš daugybės pavienių mole
kulių netvarkingų chaotiškų judesių. Gali pasikeisti dėsniai, val
dantys tuos judesius, tačiau sudėtingų, negrįžtamųjų, tikimybinių, 
statistinių procesų ryšys su dalelių judėjimu nesikeičia. 

Brauno judėjimo teorija sugriovė makroskopinių dėsnių nepri
klausomumo nuo kinetinių modelių, kuriuose figūruoja molekulės, 
iliuziją. Einšteinas, pasakodamas apie tai, kaip Brauno judėjimo 
dėsniai ir kiti mokslo apie šilumą bei molekulių judėjimą atradi
mai įtikino skeptikus, kad atomai yra realūs, pažymi, jog Macho ir 
Ostvaldo skepticizmas išplaukia iš susikurtos iš anksto pozityvis
tinės schemos. 

„Išankstinį šių mokslininkų nusistatymą prieš atomo teoriją 
galima, be abejonės, priskirti prie jų pozityvistinės filosofinės 
orientacijos. Tai įdomus pavyzdys, rodantis, kaip išankstiniai filo
sofiniai įsitikinimai trukdo teisingai interpretuoti faktus net drą
siai mąstantiems ir subtilios intuicijos mokslininkams" 3. 

Einšteinas klausia, ar gali faktai patys savaime be teorinių 
konstrukcijų duoti mokslinę tikrovės sampratą? Teorinėmis kon
strukcijomis laikome vienas ar kitas hipotezes apie tiesiogiai ne
prieinamus stebėjimui atomus ir molekules bei apie jų judėjimą. 
Machui toks brovimasis j tiesiogiai neįmanomą stebėti sritį — 
„metafizika". Ostvaldas mano, jog reikia tik apibūdinti makrosko-
piškai pastebimą energijos virtimą iš vienos formos į kitą nesigi
linant j judančių materijos dalelių užkulisinį pasaulį. Einšteinui 
fizikinių procesų pažinimo esmė ir yra kaip tik toks gilinimasis. 
Galimų tiesiogiai stebėti faktų (šiuo atveju — makroskopinių pro
cesų) aprašymas neleidžia sukurti vienareikšmės teorijos. Su empi
rine medžiaga tiesiogiai susijusios sąvokos niekad vienareikšmiš
kai neišplaukia iš objektyviosios tikrovės. Jų „akivaizdumas"— 
iliuzija, atsiradusi ilgai jas taikant. 

s Эйнштейн т. 4, c. 270. 
8 Ten pat, p. 276. 
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FOTONAI 

Ar šviesos spinduliai nėra labai 
maži kūnai, kuriuos skleidžia švie
čiančio ji medžiaga? 

Niutonas 

Ankstesniame skyriuje buvo kalbama apie mokslo „klasikinį idea
lą", apie pasaulėvaizdį, kuris gali skirtis nuo Niutono pasaulėvaiz
džio dėsnių, kūnų judėjimo pobūdžiu, tačiau priklauso tam pačiam 
tipui: pradinės jo sąvokos yra reliatyvusis judėjimas ir dalelių 
bei iš jų susidedančių kūnų judėjimas. Niutono mechanikos susi
dūrimas su termodinamika apskritai sėkmingai baigėsi ir Niutono 
mechanikai, ir „klasikiniam idealui". Niutono mechanika išlaikė 
savo pozicijas termodinamikos statistinių dėsnių užkulisyje. Tai, 
beje, dar negarantavo Niutono „klasikinio idealo" absoliutaus 
tikslumo. Vėlesni susidūrimai (su elektrodinamika!) privertė per
eiti prie kitų variantų. 

Reliatyvumo teorija išvadavo „klasikinį idealą" iš prieštaravi
mų ir nepagrįstų prielaidų, ji atnešė jam „išorinį pagrįstumą" ir 
„vidinį tobulumą", bet perėjo nuo Niutono varianto prie naujojo. 
Ta schema bus pateikta atpasakojant Einšteino 1905 (specialioji 
reliatyvumo teorija) ir 1916 metų (bendroji reliatyvumo teorija) 
veikalus. Tačiau minėtoji programa davė ir radikalesnių rezultatų. 
Ji privertė suabejoti ne tiktai „klasikinio idealo" Niutono varian
tu, bet ir pačiu idealu — pasaulėvaizdžiu, kuriame elementariau
sios sąvokos yra sau tapačių kūnų poslinkiai ir sąveika. Su tokiais 
reliatyvumo teorijos rezultatais susidursime apžvelgdami Einšteino 
ketvirtojo—šeštojo dešimtmečio veikalus. 

Minėtasis radikalesnis rezultatas —„klasikinio idealo" revida
vimas — daug aiškiau ir greičiau negu reliatyvumo teorijoje išryš
kėjo plėtojant Einšteino taip pat 1905 metais iškeltą idėją — švie
sos kvantų, arba fotonų, idėją. Iš pradžių taip pat buvo kalbama 
apie „klasikinio idealo" triumfą. Tačiau Einšteino fotonų teorijoje 
išreikštų idėjų plėtojimas galų gale ėmė grėsti pačiam „klasiki
niam idealui". O kai reliatyvumo teorijos ir kvantinės šviesos 
teorijos principai susivienijo, sau tapačių kūnų tarpusavio susikei-
timo vaizdas prarado pradinės, išsamesnės pasaulio sampratos titulą. 

1900 metais Maksas Plankas išsprendė kai kuriuos labai sun
kius spinduliavimo teorijos prieštaravimus, padaręs prielaidą, kad 
elektromagnetinių bangų, t. y> šviesos, energija išspinduliuojama 
ir sugeriama diskrečiais, nebedaliais kiekiais — kvantais. 

Einšteinas 1905 metais pasiūlė teoriją, pagal kurią šviesa ne tik 
išspinduliuojama ir sugeriama, bet ir susideda iš diskrečių, nebe-
dalijamų porcijų, šviesos kvantų. Tai dalelės, kurios skrieja tuš
tumoje 300 000 kilometrų per sekundę greičiu. Vėliau (trečiajame 
dešimtmetyje) tos dalelės buvo pavadintos lotonais. 
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Tai, kad šviesa išspinduliuojama ir suger iama nedaliomis por
cijomis, savaime dar nerodo, kad yra fotonai — šviesos kvantai. 
Einšteinas fotonų hipotezės ir Planko teorijos sąryšį išaiškino tokiu 
palyginimu: 

„Jeigu alų visada pardavinėja pintos talpos buteliuose, tai visai 
nereiškia, kad alus susideda iš nedalijamų dalių, lygių pintai". 
Filipas Frankas išvystė tą analogiją 1. Norėdami patikrinti, ar alus 
statinaitėje susideda iš nebedalijamų dalių, išpilstykime jį iš sta
tinaitės į tam tikrą skaičių, pavyzdžiui, į dešimt, indų. Pilstykite 
alų visiškai laisvai, leisdami atsitiktinumui nulemti , kiek į kurį 
indą teks. Išmatuokime, kiek alaus buvo kiekviename inde, o pas
kui supilkime jį atgal į statinaitę. Pakartokime tokią operaciją tam 
tikrą didelį skaičių kartų. Jeigu alus susideda ne iš nedalijamų 
dalių, vidutinis alaus kiekis kiekviename inde bus vienodas kiek
vienam iš tų indų. O jeigu alus susideda iš nedalijamų dalelių, 
vidutinis alaus kiekis induose bus skirtingas. Kaip kraštutinį atvejį 
įsivaizduokime, kad statinaitė — tiktai viena nedalijama alaus por
cija. Tada visa ta porcija kiekvieną kartą bus išpilama tik į vieną 
indą, ir skirtumas tarp kiekių induose bus didžiausias: viename 
inde bus visos statinaitės alus, kiti indai liks tušti. Je i statinaitė 
susideda iš dviejų, trijų ir taip toliau nedalijamų porcijų, nukry
pimai nuo vidurkio bus vis mažesni. Taigi pagal nukrypimo nuo 
vidurkio dydį, t. y. pagal fliuktuacijų dydį, galima spręsti apie 
nedalijamų alaus porcijų dydį. 

Dabar pereikime prie elektromagnetinių bangų tyrimo. Saky
kime, jos užpildo sienelių ribojamą „statinaitę"—tam tikrą ertmę, 
susidedančią iš atskirų narvelių. Ar galima padalyti tų bangų 
energiją į kokį tik norime didelį skaičių dalių, 0 gal susidursime 
su jau nebedaliomis „porcijomis"? Ir jeigu išspinduliuotas elektro
magnetinis laukas yra diskretiškas, tai koks jo mažiausių „porci
jų" dydis? 

Į visus tuos klausimus galima atsakyti matuojant energijos 
kiekio narveliuose nukrypimus nuo vidurkio — to kiekio variaci
jas pereinant nuo vieno narvelio į kitą. Jeigu mažiausios „por
cijos" didelės, tai ir variacijos didelės; jeigu „porcijos" mažos, tai 
ir variacijos mažos. 

-Matavimai duoda tokius rezultatus. Tirdami violetinę šviesą 
(didesnio dažnio elektromagnetinius virpesius), užpildančią tam 
tikrą ertmę, susiduriame su palyginti didelėmis energijos kiekių 
variacijomis skirtinguose narveliuose. Raudonos šviesos (mažes
nio dažnio virpesių) energijos kiekio fliuktuacijos, t. y. variacijos 
pereinant iš vieno narvelio į kitą, mažesnės. Vadinasi, violetinė 
šviesa (didesnio dažnio virpesiai) susideda iš stambesnių nedalių 
energijos dalių negu raudona šviesa (mažesnio dažnio virpesiai). 

- 2r. Frank, p. 72. 
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Iš to galime padaryti išvadą, kad „alus ne tik parduodamas 
pintos talpos buteliais, bet ir susideda iš pintos dydžio porcijų",—• 
šviesa susideda iš nedalijamų dalelių: ji ne tik sugeriama ir iš
spinduliuojama nedalijamomis dalimis, bet ir laikotarpiu tarp iš
spinduliavimo, ir sugėrimo susideda iš nedalijamų dalelių, turinčių 
daugiau energijos, kai elektromagnetinių virpesių dažnis didesnis. 
Šviesos dalelių (kvantų) — fotonų — energija proporcinga dažniui 
ir tam tikros (monochromatinės) šviesos yra tam tikro dydžio. 

Korpuskulinę šviesos sandarą, fotonų buvimą nenuginčijamai 
rodo daugelis eksperimentų. Ypač aiškiai ir įtikinamai fotonų bu
vimas išvedamas iš fotoelektrinio efekto reiškinių, kurių esmė yra 
ta, kad, veikiant šviesai, atsiranda elektros srovė. Patekdama ant 
metalinės plokštelės, šviesa išmuša iš jos elektronus, šių elektro
nų judėjimas sukuria elektros srovę. 

Įsivaizduokime kurį nors šviesos šaltinį, t. y. elektromagnetinių 
bangų spinduolį. Bangai sklindant į visas puses, energijos tankis 
bangos plote mažėja. Tačiau iš plokštelės išmuštų elektronų ener
gija nesumažėja. Kiekvienas išmuštas elektronas turi tokią pat 
energiją, sumažėja tik tokių elektronų skaičius". Sakysim, išspin
duliuotoji energija kaip tik tokia, kokios reikia elektronui iš plokš
telės išmušti. Eksperimentas rodo, kad šiuo atveju šviesa gali iš
mušti iš plokštelės elektroną, t. y. duos fotoelektrinį efektą per 
didelį atstumą nuo šviesos šaltinio. Kaip pastebėjo Kramersas, vis
kas vyksta taip, tarsi nuo laivo į vandenį šoko jūreivis, o energija 
bangos, pasklidusios jūros paviršiumi po vandens suteliūškavimo, 
pasiekė kitą jūros pakrantę ir čia išsviedė besimaudantį tokį pat 
jūreivį ant jo laivo denio. 

Taigi fotoelektrinio efekto teorija rodo, kad energija, sunau
dota vienam elektronui išlaisvinti, nepriklauso nuo atstumo tarp 
metalinės plokštelės ir šviesos šaltinio. Ji priklauso nuo elektro
magnetinių virpesių dažnio. Kiekvienu atveju išmuštasis elektro
nas gauna visą jam išlaisvinti reikalingą energiją, tačiau kuo di
desnis atstumas, tuo tokių elektronų mažiau. Toks dėsningumas, 
padarė išvadą Einšteinas, atitinka pavienių dalelių, skriejančių į 
visas puses iš šviesos šaltinio, sampratą. Kuo toliau nuo šaltinio, 
tuo vidutiniškai mažiau bus tokių dalelių tūrio vienete, tuo ma
žesnė tikimybė susidurti su šviesos dalele kiekviename erdvės taš
ke, tačiau, jei su ta dalele susidursime, jos energija bus ta pati bet 
kuriame atstume nuo šaltinio, ji priklausys tik nuo virpesių dažnio. 
Tačiau apie kokius, tiesą pasakius, virpesius kalbama, jeigu šviesa 
susideda iš dalelių? Čia susiduriame su sunkiausiai įveikiamu 
XX amžiaus fizikos prieštaravimu, esančiu Einšteino paskelbtoje 
šviesos kvantų teorijoje. 

Elektromagnetinių bangų buvimas ir šviesos banginė prigimtis 
nenuginčijami. Tačiau kartu negalima paneigti šviesos korpuskuli-
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nės prigimties — to, kad šviesa susideda iš fotonų. Į mokslą įsibro
vė nepaaiškinamas prieštaravimas, ir tik po dvidešimt metų fizi
kinei minčiai pavyko rasti tam prieštaravimui paaiškinimą. 

Tas prieštaravimas, tas paradoksalus banginių ir korpuskulinių 
šviesos savybių sujungimas labai būdingas Einšteino mokslinėms 
idėjoms. Einšteinas nė minutėlės neabejoja, kad šviesa turi ir ban
ginių, ir korpuskulinių savybių. Jis nenori atmesti paradokso, 
griaunančio ir klasikinę dalelės, neturinčios banginių savybių, 
sampratą ir klasikinę bangų, kurios anaiptol nėra korpuskulinės 
prigimties, sampratą. 

Tame pačiame „Annalen der Physik" tome, kur buvo išspaus
dintas straipsnis apie šviesos kvantus, kaip žinoma, išspausdintas 
pirmasis Einšteino reliatyvumo teorijos išdėstymas. Ten aprašyta 
galbūt dar paradoksalesnė situacija: šviesa sklinda vienodu grei
čiu atžvilgiu kūnų, kurie patys juda vienas kito atžvilgiu. Galima 
išvesti dar toliau siekiančią analogiją: abiejose teorijose, ir foto
nų teorijoje, ir reliatyvumo teorijoje, Einšteinas aprašo paradoksa
lias situacijas fizikoje anaiptol ne kaip neparadoksalių procesų 
išorinį fenomenologinį rezultatą. Kaip vėliau pamatysime, buvo 
Lorenco teorija, aiškinusi šviesos greičio pastovumą kaip "reiški
nio pagrindą sudarančių neparadoksalių procesų rezultatą. Kvantų 
teorijoje taip pat buvo tokia tendencija. Plankas manė, kad švie
sos — grynai banginio proceso, neturinčio jokių korpuskulinių sa
vybių, t. y. kažko gan respektabilaus klasikinės fizikos akyse,— 
energija turi diskretinę vertę tik ją sugeriant ir išspinduliuojant, 
kai veikia kažkoks ypatingas šviesos sugėrimo ir spinduliavimo 
mechanizmas. Čia yra tam tikra analogija, pirma, tarp Einšteino ir 
Lorenco, antra, tarp Einšteino ir Planko požiūrių sąryšio. Abiem 
atvejais Einšteiną nuo jų skyrė ne tik jo pareikštų fizikinių idėjų 
turinys, bet ir su tuo turiniu susijęs nuostabiai stiprus būties pa
radoksalumo arba, kas yra tas pats, paradoksalių išvadų, priešta
raujančių ir „akivaizdžiam" stebėjimui, ir „akivaizdžiai" logikai, 
tikrumo, objektyvumo ir substancialumo jausmas Fotonų teorija, 
paradoksaliai sujungusi bangines ir korpuskulinės savybes, kurios 
viena kitą šalino, ilgą laiką nesusilaukė pripažinimo. 1912 metais 
žymiausių vokiečių fizikų, iš jų ir Planko, pasirašytoje rekomenda
cijoje išrinkti Einšteiną į Prūsijos mokslų akademiją apie šviesos 
kvantų hipotezę buvo kalbama kaip apie kažką, dėl ko reikia atsi
prašinėti: „Tai, kad jo samprotavimai kartais peržengia tikslo ri
bas, pavyzdžiui, jo šviesos kvantų hipotezė, nereikėtų jam per 
daug smarkiai priekaištauti, nes, nesiryžtam rizikuoti, neįmanoma 
pasiekti tikrai naujo dalyko net ir tiksliausiuose gamtos moks
luose" 2 . 

* Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 127. 
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Įsivaizduokime du fizikus. Kiek
vienas iš jų tuii laboratoriją su vi
sais įmanomais tizikos aparatais. 
Vieno iš fizikų laboratorija yrc 
lauke, kito — traukinio, greitai le
kiančio tam tikra kryptimi, vagone, 
Reliatyvumo principas teigia: di 
fizikai, panaudoję visus aparatus 
visiems, kokie tik yra, gamtos dės
niams tirti — vienas nejudančioje 
laboratorijoje, antrasis vagone,— 
aptiks, kad tie dėsniai yra tie pa
tys, jeigu vagonas juda tolygiai ir 
nekratydamas. Abstrakčiau pasa
kius, viskas atrodytų taip: pagal 
reliatyvumo principą gamtos dės
niai nepriklauso nuo atskaitos si
stemos judėjimo iš vienos vietos Į 
kitą. 

Einšteinas 

Einšteinui buvo šešiolika metų, kai jis pirmą kaitą susimąstė apie 
tai, kokiu greičiu šviesa sklinda įvairiose viena kitos atžvilgiu ju
dančiose atskaitos sistemose. Tuomet, Arau mieste, ir vėliau, Ciū
riche, dešimt metų prieš reliatyvumo teorijos sukūrimą, Einšteinas, 
stengdamasis kuo aiškiau įsivaizduoti atskaitos sistemos judėjimą, 
mintyse piešė judančius kartu su kokiu nors kūnu, pritvirtintus 
prie to kūno matavimo strypus, taip pat laikrodį. Strypai ir laikro
dis leidžia išmatuoti kiekvieno kūno padėtį kiekvienu momentu 
ir nustatyti jo greitį. Taigi atskaitos sistemą Einšteinas įsivaizdavo 
kaip realų kūną, prie kurio' pritvirtintos koordinačių pradžios, be
galinės koordinačių ašys ir daugybė kokio norima ilgumo strypų, 
taigi bet kurio kūno, kad ir kur jis būtų duotuoju momentu, pa
dėtis sutampa su tam tikromis atžymomis ant matavimo strypų, 
t. y. turi tam tikras koordinates, be to, „duotasis momentas" tas 
pats kiekviename strypais orientuotame taške, vadinasi, galime 
sutikrinti visus tuose taškuose esančius laikrodžius. Kad nebūtų 
supainioti matavimai, padaryti tos atskaitos sistemos atžvilgiu, su 
kitais, priskirtais kitai atskaitos sistemai, Einšteinas įsivaizdavo 
žmogų, kuris juda kartu su sistema ir nemato jokių kitų sistemų. 
Jis tiktai stebi, ar sutapo kūnai su atžymomis ant jo atskaitos siste
mos matavimo strypų. Tas „stebėtojas" figūruoja beveik visuose 
reliatyvumo teorijos aiškinimuose, tačiau būtų galima apsieiti ir 
be jo; jis yra tokia pat įsivaizduojama figūra, kaip ir koordinačių 
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ašys bei- matavimo strypai, pritvirtinti prie judančio kūno ir su
darantys kartu su juo judančią atskaitos sistemą (atskaitos sistemą, 
kurios atžvilgiu tas kūnas yra nejudantis). „Stebėtojai" tiek pat 
mažai užtušuoja reliatyvumo teorijos objektyviąją prasmę, kaip po
sakis „jeigu ištemptumėte virvutę nuo Žemės iki Saulės..." objek
tyvų faktą — tam tikrą atstumą tarp dangaus kūnų — daro priklau
somą nuo realių arba įsivaizduojamų matavimų. Kai vaizduojamės 
„stebėtoją", susikuriame truputį neaiškų paveikslą žmogaus, kuris 
pririštas prie erdvėje skriejančių matavimo strypų ir padedamas tų 
nesuskaičiuojamų ir be galo ilgų strypų kartu geba matuoti kūnų 
padėtis. Tą paveikslą galima pakeisti ne tokiu tiksliu, tačiau leng
viau įsivaizduojamu paveikslu keleivio, esančio traukinio kupė su 
užtrauktomis langų užuolaidėlėmis arba laivo kajutėje (ta kajute 
naudojosi, kaip prisimename, Galilėjus klasikiniam reliatyvumo 
principui demonstruoti). 

Įsivaizduokime laivą, plaukiantį tokiu pat greičiu kaip ir jūros 
paviršiumi besiritančios bangos. Laive esančiam „stebėtojui", t. y. 
žmogui, kuris gali išmatuoti greitį tik laivo atžvilgiu, bangos atro
dys nejudančios. Nematydamas nei dangaus, nei krantų, „stebėto
jas" matys tarsi sustingusį jūros paviršių, jis nieko nežinos apie 
bangų judėjimą — juk jos nejuda laivo atžvilgiu. Tokie „stebėtojo" 
subjektyvūs įspūdžiai yra tik sąlyginė objektyvaus fakto išraiška: 
bangos iš tikrųjų nejuda atskaitos sistemos, kurioje nejuda laivas, 
atžvilgiu (sistemos, prie kurios „pririštas" laivas). 

Einšteiną sudomino klausimas, ar bangos bus „sustingusios" 
laivo (atskaitos sistemos, „pririštos" prie laivo, ir esančio jame 
„stebėtojo") atžvilgiu, jeigu tai bus ne bangos vandens paviršiuje, 
o elektromagnetinės bangos, t. y. šviesa. Žemės paviršiuje šviesa 
skrieja maždaug 300 000 kilometrų per sekundę greičiu. Sakysime, 
laivas plaukia jūra tokiu greičiu. „Stebėtojui" laive tuomet šviesos 
greitis bus nulinis. Tačiau šiuo atveju optiniai procesai laive smar
kiai pasikeis, pavyzdžiui, žibinto plykstelėjimas neapšvies ekrano, 
esančio laivo priekyje. Elektromagnetinis laukas taps analogiškas 
laivą supančiam sustingusiam jūros paviršiui, jis pasirodys esąs 
kintantis erdvėje, t. y. erdvėje kaitaliosis gūbriai ir įdubimai, ta
čiau jie, bėgant laikui, nepasislinks iš vietos. Toks optinių procesų 
keitimasis • leis „stebėtojui" užfiksuoti, kad sistema juda absoliučiai. 
Apsirūpinęs optiniais įrankiais „stebėtojas" galės atskirti plaukiantį 
laivą nuo neplaukiančio. Tačiau tai prieštarauja Maksvelio teorijai, 
pagal kurią šviesa visuomet yra judančios elektromagnetinės ban
gos. Tai prieštarauja ir intuityviam įsitikinimui, kad, remiantis vi
diniais efektais, neįmanoma užfiksuoti tolygų ir tiesųjį judėjimą 
judančioje sistemoje. 

Apie šį paradoksą, pavergusį jo mintis, kai jam buvo šešiolika 
metų, dar gyvenant Arau mieste, Einšteinas pasakoja-
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„Paradoksą sudaro štai kas. Jeigu pradėčiau judėti paskui švie
sos spindulį greičiu c (šviesos greitis tuštumoje), tai turėčiau su
vokti tą šviesos spindulį kaip sustingusį, kintamą erdvėje elektro
magnetinį lauką. Tačiau nieko panašaus nėra; tai matyti tiek iš 
eksperimento, tiek ir iš Maksvelio lygčių. Man iš pat pradžių intui
tyviai atrodė aišku, kad tokio stebėtojo požiūriu viskas turi vykti 
pagal tuos pačius dėsnius, kaip ir stebėtojui, kuris nejuda Žemės 
atžvilgiu. Iš tikrųjų kaipgi pirmasis stebėtojas gali žinoti arba nu
statyti, kad jis yra greito tolyginio judėjimo būsenoje?" 1 

Ir tikrai tas paradoksas yra konfliktas tarp dviejų klasikinės 
mechanikos idėjų, perkeltų į naują elektrodinaminių procesų sritį. 
' Pirmoji iš jų klasikinė greičių sudėties taisyklė. Jeigu žmogus 
eina vagono koridoriumi 5 kilometrų per valandą greičiu vagono 
atžvilgiu, o vagonas juda 50 kilometrų per valandą greičiu Žemės 
atžvilgiu, tai žmogus juda Žemės atžvilgiu 50 + 5 = 55 kilometrų 
per yalandą greičiu, kai jis eina traukinio judėjimo kryptimi, ir 
50 — 5 = 45 kilometrų per valandą greičiu, kai jis eina priešinga 
kryptimi. Jeigu žmogus vagono koridoriuje juda Žemės atžvilgiu 
55 kilometrų per valandą greičiu, o traukinys 50 kilometrų per 
valandą greičiu, tai žmogaus greitis traukinio atžvilgiu bus 
55 — 50 = 5 kilometrai per valandą. Jeigu bangos juda kranto at
žvilgiu 30 kilometrų per valandą greičiu, o laivas taip pat 30 kilo
metrų per valandą greičiu, tai bangos laivo atžvilgiu juda 
30 — 30 = 0 kilometrų per valandą greičiu, t. y. jos nejuda. Kas gi 
įvyks elektromagnetinių bangų atveju? Ar čia galioja ta akivaizdi 
greičių sudėties taisyklė? 

Klasikinė greičių sudėties taisyklė atitinka koordinačių trans
formavimą iš vienos ašių sistemos į kitą, judančią pirmosios atžvil
giu be pagreičio. Jeigu taip transformuodami išsaugome vienalai
kiškumo sampratą, t. y. galime teigti, kad du įvykiai vyksta tuo 
pačiu metu ne tik juos fiksuojant vienoje koordinačių sistemoje, 
bet ir kiekvienoje kitoje inercinėje sistemoje, tai tokias transfor
macijas vadiname Galilėjaus transformacijomis. Be to, Galilėjaus 
transformacijose erdvinis atstumas tarp dviejų taškų — skirtumas 
tarp jų koordinačių vienoje inercinėje atskaitos sistemoje — visa
da lygus jų atstumui kitoje inercinėje sistemoje. 

Antroji idėja — reliatyvumo principas. Būdami laive, plaukian
čiame tolygiai ir tiesiai, jokiais vidiniais mechaniniais efektais ne
galime nustatyti, kad tas laivas juda. Ar tas principas tinka ir op
tiniams efektams? Ar sistemos absoliutinio judėjimo negalima ap
tikti pagal to judėjimo sukeltus optinius ar, kas yra tas pats, elekt
rodinaminius efektus? Intuicija (gan aiškiai susijusi su klasikiniu 
reliatyvumo principu) sako, kad absoliutinio judėjimo nustatyti 
jokiais stebėjimais negalime. Tačiau jeigu šviesa sklinda tam tikru 

! SūnuireOH, T. 4, c. 278-
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greičiu kiekvienos iš judančių inercinių sistemų atžftlgiu, tai tas 
greitis pasikeis pereinant nuo vienos sistemos prie kitos. Tai iš
plaukia iš klasikinės greičių sudėties taisyklės. Matematikos kalba 
tariant, šviesos greičio didumas nebus invariantiškas Galilėjaus 
transformacijų atžvilgiu. Tai pažeidžia reliatyvumo principą, tik
riau pasakius, neleidžia taikyti reliatyvumo principo optiniams 
procesams. Taigi elektrodinamika sugriovė ryšį tarp dviejų, atro
dytų, akivaizdžių klasikinės fizikos teiginių — greičių sudėties tai
syklės ir reliatyvumo principo. Negana to, tie du teiginiai, taikomi 
elektrodinamikai, pasirodė esą nesuderinami. Neprieštaringas pa
saulėvaizdis galėjo būti tik paradoksalus, „beprotiškas", t. y. išsi
žadantis įprastinio ir todėl „akivaizdaus" teiginio. O kokio — grei
čių sudėties taisyklės ar reliatyvumo principo,— tai turėjo nulemti 
eksperimentas. 

1882 metais Maiklsonas atliko lemiamą eksperimentą. Jis nau
dojosi prietaisu, kuris vadinamas interlerometru ir leidžia nusta
tyti labai nedidelius šviesos greičio skirtumus. Jame yra du vamz
deliai, kuriais sklinda šviesos spinduliai. Vienas vamzdelis buvo 
nukreiptas pagal Žemės paviršiaus ir ant jo esančio prietaiso judė
jimo kryptį, kitas vamzdelis — statmenai tai krypčiai. Žemės skrie
jimas pasaulio eteryje turėjo atsiliepti šviesos greičiui jį padidin
damas, kai šviesa eina vamzdeliu, esančiu išilgai Žemės judėjimo, 
priešais tą judėjimą, ir tą greitį sumažindamas, kai šviesa vejasi 
Zemę. Išmatuoti šviesos greitį, kai ji eina per vamzdelį nuo vieno 
galo iki kito, neįmanoma. Tačiau laiką, kurio reikia šviesai pereiti 
per vamzdelį pirmyn ir atgal, išmatuoti įmanoma. Sakysim, šviesa 
nukreipta Žemės skriejimo kryptimi. Tuomet ji pasieks priešingą 
vamzdelio galą pavėlavusi, o kelią atgal įveiks su paskuba. Tačiau 
paskuba keliu atgal nevisiškai kompensuoja pavėlavimą, ir kartu 
imant susidaro nedidelis vėlavimas. Šviesa eina pirmyn ir atgal 
per išilgai Žemės judėjimo esantį vamzdelį ilgiau negu pirmyn ir 
atgal per skersai judėjimo krypties esantį vamzdelį. Palyginę švie
sos greitį išilgai Žemės skriejimo krypties ir skersai jo esančiuose 
vamzdeliuose, aptiksime tą vėlavimą, jeigu Žemės skriejimas daro 
įtaką šviesos greičiui Žemės atžvilgiu. 

Zemė skrieja pasaulio erdvėje maždaug 30 kilometrų per se
kundę greičiu, ir šviesos greičio pokytis turėjo būti tokio didumo, 
kurį Maiklsono interferometras būtinai turėtų aptikti. Tačiau švie
sos greitis pasirodė esąs nepriklausomas nuo Žemės skriejimo ete
ryje; eksperimentas davė neigiamą rezultatą. Galima buvo daryti 
prielaidą, kad Maiklsono prietaisas, pats judėdamas, patraukia 
paskui save eterį, tad interferometro vamzdelis ir visas prietaisas 
apskritai eterio atžvilgiu nejuda. Tačiau tokią prielaidą paneigė 
kiti optiniai eksperimentai. 

Pačioje praėjusio amžiaus pabaigoje Viljamas Tomsonas yra 
pasakęs, kad mokslas pagaliau pasiekė uostą, išsprendė visus esmi-
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nlus klausimus ir dabar gali vien tikslinti detales. Tačiau jis užsi
minė apie dvi neišspręstas problemas. Viena iš jų buvo tam tikri 
spinduliavimo teorijos keblumai — jie ir atvedė 1900 metais Maksą 
Planką prie kvantų idėjos. Antrąja neišspręsta problema Tomsonas 
laikė Maiklsono eksperimento rezultatus. Išskyrus minėtąsias prob
lemas, jo nuomone, mokslui niekas negresia, ir jis gali laikyti save 
apdraustu nuo esminių jo teorinių pagrindų "revidavimo. Ir, kaip 
dažnai būna, nespėjo meteorologai paskelbti, kad prasideda giedra, 
kai sugriaudė perkūnija. Ji sugriaudėjo iš tų debesėlių, apie ku
riuos kalbėjo Tomsonas. Maiklsono eksperimento rezultatai ir dau
gybė analogiškų bandymų sugriovė, atrodytų, pačią .akivaizdžiau
sią pasaulio sampratą. 1905 metais Berno patentų biuro inžinierius 
pareiškė, kad šviesa sklinda vienodu greičiu atžvilgiu visų kūnų, 
judančių pastoviu greičiu vienas kito atžvilgiu — priešpriešiais, 
atsiliekančių vienas nuo kito, aplenkiančių vienas kitą. 

Norėdami pabrėžti visą šio teiginio paradoksalumą, pateiksime 
tokį vaizdą. Nuo greitai plaukiančio laivo denio į vandenį šoka 
du žmonės, galintys plaukti vienodu greičiu. Vienas iš jų plaukia 
nuo laivo priekio link paskuigalio, t. y. priešais laivą, kitas nuo 
paskuigalio link priekio, vydamasis laivą. Atrodytų, akivaizdu, 
kad plaukikai sugaiš skirtingą laiką: tas, kuris plaukia priešais lai
vą, pasieks paskuigalį greičiau negu antrasis plaukikas laivo prie
kį. Ir štai, nors tai akivaizdu, plaukikai įveikia tą kelią per tą patį 
laiką, t. y. vienodu greičiu. Greičio skirtumas rodytų, kad laivas 
plaukia. Jeigu tokio skirtumo nėra, tai apie laivo judėjimą galima 
spręsti tik pagal jo atstumo nuo kranto arba nuo kito laivo pasi
keitimą, jo judėjimas reliatyvus; taip pat teisėtai galima pasakyti, 
kad krantas juda laivo atžvilgiu. Šviesa elgiasi kaip tie plaukikai. 
Optiniai procesai kūne nepateikia vidinių judėjimo kriterijų, ne
duoda pagrindo kalbėti apie absoliutinį judėjimą. Šviesa sklinda 
vienodu greičiu atžvilgiu įvairių, vienas kito atžvilgiu judančių 
kūnų. Neseniai kalbėjome apie atskaitos sistemas — įsivaizduoja
mus matavimo strypus, kurie padeda išmatuoti greitį, konkrečiai — 
šviesos greitį. Pagrindinis Einšteino reliatyvumo teorijos teiginys 
išreiškiamas žodžiais: „Šviesos greitis yra vienodas visose atskaitos 
sistemose, judančiose viena kitos atžvilgiu be pagreičio". 

Galime atskaitos sistemą priskirti laivui ir ant laivo denio sto
vinčius daiktus laikyti nejudančiais; galime ją priskirti krantui ir 
užfiksuoti tų daiktų judėjimą su nuplaukiančiu laivu; galime pri
skirti atskaitos sistemą Žemei, Saulei, Sirijui, ir kiekvieną sykį tu
rėsime kitą nejudančių ir Visatoje judančių kūnų vaizdą. Tačiau 
perėjimas nuo vienos atskaitos sistemos prie kitos nė kiek nekei
čia kūno vidinių procesų eigos. Vienoje sistemoje kūnas nejudan
tis, kitoje jis juda, tačiau tie konstatavimai „nejuda" ii „juda" yra 
reliatyvūs, jie turi prasmę tik tam tikros atskaitos sistemos atžvil
giu; kūno judėjimas išreiškiamas atstumo nuo kitų kūnų pasikei-

85 



timų — ir tik tuo, o rimtį išreiškia tokių atstumų pastovumas — ir 
tik jis. Vidinių skirtumų, vidinių procesų eigos skirtumų, įskaitant 
ir šviesos greičio skirtumus, nėra. 

Taip buvo diskredituota privilegijuotos absoliutinės atskaitos 
sistemos idėja, įsitikinimas, kad tam tikroje absoliutinėje atskaitos 
sistemoje fiksuojant judėjimą ir matuojant greitį gaunami „tikri" 
duomenys, o kitose atskaitos sistemose judėjimas ir rimtis yra tik
tai menamos būsenos. Taip buvo baigta įgyvendinti Koperniko re
voliucija, atėmusi iš Žemės absoliutų -nejudamumą, o iš atskaitos 
sistemos, kurioje Zemė nejudanti,— jos privilegijuotumą. Kai Ko
pernikas ir Galilėjus parodė žmonėms, kad toks kūnų judėjimas, 
koks jis atrodo stebint nuo Žemės ir matuojant atskaitos sistemoje, 
pritvirtintoje prie Žemės, rjėra absoliutinis, tolesnis reliatyvumo 
idėjos plėtojimas jau negalėjo nieko stulbinti. Tačiau, panaikinus 
paskutines absoliutinio judėjimo gynybos linijas, reikėjo pripa
žinti paradoksaliausią, kokį tik galima įsivaizduoti, pasaulėvaiz
dį — jog šviesa vienodu greičiu sklinda viena kitos atžvilgiu ju
dančiose sistemose. 

Naujojo pasaulėvaizdžio paradoksalumo pripažinimas — pradi
nis taškas analizuojant jo poveikį mūsų moksliniam mąstymui. Ta
čiau paradoksalieji Einšteino teiginiai nebūtų sukėlę tokio plataus 
rezonanso, jeigu nebūtų taip glaudžiai logiškai ir istoriškai susiję 
su „klasikiniu idealu" ir su ankstesniais mokslo perversmais, išva
davusiais jį iš antropocentrizmo absoliutų. 

Įsitikinimas, kad žmogus, vaikštinėjantis laivo deniu, juda skir
tingu greičiu to laivo atžvilgiu, priešais plaukiančio laivo atžvil
giu, kranto atžvilgiu ir t. t., buvo nesugriaunamas. Gan natūralus 
atrodė įsitikinimas, kad ir šviesa sklinda skirtingu greičiu viena 
kitos atžvilgiu judančiose sistemose. Tačiau, nesugriovus to įsiti
kinimo, nebuvo galima galutinai pašalinti antropocentrizmo šmėk
las moksle ir baigti naujaisiais laikais Koperniko ir Galilėjaus pra
dėtą mokslo vadavimą iš tų šmėklų. Palyginti su heliocentrizmu, 
naujoji revoliucija prieš absoliutinį judėjimą atnešė žmonėms dar 
paradoksalesnių vaizdinių. XVI—XVII amžiuje judėjimas buvo 
priskirtas kūnui, kuris iki tol buvo laikomas nejudančiu, tačiau 
pats judėjimas buvo suprantamas taip pat kaip ir anksčiau. Siuo 
požiūriu neeuklidinė geometrija ir jos trikampiai, kurių kampų su
ma nelygi dviem statiesiems kampams, ir statmenys į tiesę, kurie 
toldami nukrypsta į skirtingas puses nuo tiesės arba susiliečia kaž
kuriame taške, buvo paradoksalesnė. Tačiau čia turėta reikalo su 
geometrinėmis teoremomis, kurios galėjo atrodyti ir dažnai atro
dė esančios laisvi kūriniai minties, kuri išveda jas logiškai ne
prieštaringu būdu iš laisvai pasirinktų (ir iš paradoksalių) prielai
dų. Einšteino teorijos „beprotiškumas" yra toks pat kaip ir neeuk-
lidinės geometrijos „beprotiškumas". Net dabar sunku įsivaizduoti, 
kad yra greitis, vienodas atžvilgiu sistemų, kurios juda viena 
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kilos atžvilgiu. Ne lengviau buvo įsivaizduoti sąryšius neeuklidl-
nėje geometrijoje. Bet čia esama labai akivaizdaus esminio skir
tumo. Bepročio monologas nekelia nuostabos. Nuostabi bus bepro
tiška tikrovė-, nukrypimas nuo to, kas įprasta realiuose reiškiniuo
se ir tikroviškai atspindinčiose tuos reiškinius sąvokose. Mintis 
apie nepagrįstas prielaidas, kurias galima išreikšti gan dažna fraze: 
„Ir ko tik neprigalvoja!", reliatyvumo teorijai visiškai netinka. Ji 
negalima dėl daugelio eksperimentų, kuriais reliatyvumo teorija 
pagrįsta. Einšteino teorijoje aiškiai turima reikalo ne su paradok
salia teorema, o su paradoksalia realybe. Judėjimas, pats judėji
mas prieštarauja ir mus supančių kūnų tiesiogiai pastebimos elgse
nos akivaizdumui, ir tam, atrodytų, aprioriškam, logiškam, protui 
būdingam akivaizdumui, kuris yra geometrijos aksiomų savybė. 
Einšteinas iš principo paneigė ir pirmąjį, ir antrąjį „akivaizdu
mą"— ir stebimų reiškinių empirinį akivaizdumą, ir apriorinį geo
metrijos aksiomų akivaizdumą. 

Nors reliatyvumo teorija ir paradoksali, ji atrodo labai konst
ruktyvi, tarsi baigianti statinį, kuris buvo pradėtas kurti nuo pat 
šiuolaikinio mokslo atsiradimo. 

XVII amžiuje sukurtas klasikinis pasaulėvaizdis pagrįstas ne 
vien tik „akivaizdumo" taisykle: jeigu kūnas juda vienu greičiu 
vienos sistemos atžvilgiu, jis turi judėti kitu greičiu atžvilgiu kitos 
sistemos, judančios pirmosios atžvilgiu. Klasikinis pasaulėvaizdis 
ją traktuoja kaip vienas kito atžvilgiu judančių kūnų visumą. 
Eteris, užpildantis pasaulio erdvę, peržengia pradinio klasikinio 
pasaulėvaizdžio ribas. Ir dabar grįžtame prie to pasaulėvaizdžio, 
tiesa, paaukoję „akivaizdžią" greičių sudėties taisyklę. Sia prasme 
pati reliatyvumo teorijos sandara yra gana paradoksali. Pirma, tai 
„beprotiška" idėja: judėjimas pastoviu, vienodu greičiu skirtingų 
viena kitos atžvilgiu judančių sistemų atžvilgiu. Antra, tai per 
daugelį šimtmečių (pradedant Demokritu!) susiformavęs Visatos, 
kur joje nėra nieko, išskyrus vienas kito atžvilgiu judančius kū
nus, paveikslas. 

Palyginti su šiuo paveikslu, klasikinė fizika atrodė kaip nebaig
tas statinys. Kūnai juda ne tik vienas kito atžvilgiu, bet ir absoliu
čiai eteryje, kuris nejuda ir leidžia nustatyti kūnų greičius kažko 
absoliučiai nejudančio atžvilgiu, t. y. nustatyti absoliučius kūnų 
greičius. Judėjimas eteryje turi daryti poveikį šviesos sklidimo 
per judančią aplinką greičiui, taigi optika paremia idėją absoliu
tinio judėjimo, kuriam tiesiai ir tolygiai judančių materialių kūnų 
pasaulyje nelieka vietos. Einšteino teorija, išsižadėjusi klasikinės 
greičių sudėties taisyklės, galėjo reliatyvumo principui pajungti 
visus procesus, vykstančius tolygiai ir tiesiai judančiose sistemose, 
Visi tie procesai — ne tiktai mechaniniai, bet ir optiniai — sistemos 
judėjimo veikiami nesikeičia. Sistemos judėjimas nesukelia jokių 
vidinių efektų, jis tik keičia kūnų tarpusavio išsidėstymą gamtoje, 
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Tai, kad ši Einšteino teorijos išvada buvo artima klasikiniam 
reliatyvumo principui, palengvino ją įvaldyti ir padarė tą teoriją 
įtikimą, net ir jos „beprotišką" tezę apie vienodą ir pastovų šviesos 
j'.reitį įvairiai judančiose viena kitos atžvilgiu sistemose. Klasiki
nio pasaulėvaizdžio „statinio baigimo" įspūdis perkėlė naujajai 
teorijai ir tikrumo aureolę. Ta aureole buvo apgaubta ir greičių su
dėties taisyklė, ir klasikinis reliatyvumo principas. Iškilo uždavi
nys nustatyta ar paklus, pirma, reliatyvumo principui ir, antra, 
klasikinei greičių sudėties taisyklei ne tik mechaniniai, bet ir opti
niai procesai. Paaiškėjo, kad optiniai procesai paklūsta reliatyvu
mo principui ir nepaklūsta greičių sudėties taisyklei. Taigi relia
tyvumo principo statiniui baigti prireikė klasikinės kinematikos — 
t. y. kūnų judėjimo erdvėje paveikslo — pertvarkymo. Reliatyvu
mo teorijos ryšys su klasikine teorija — tai ne tik klasikinis fizi
kos „statinio baigimas". Kai kūnai juda lėtai, palyginti su šviesos 
greičiu, šviesos greitį .galime laikyti begaliniu. Tuomet grįžtame 
vėl prie senosios, klasikinės mechanikos sąryšių. Pastaroji, pasiro
do; atvaizduoja tikrovę tik apytikriai. Reliatyvumo teorija pereina 
| tokią apytikrę teoriją, pagal kurią tam tikras dydis — judančio 
kūno greičio santykis su šviesos greičiu — mažėja iki nulio, arba, 
o tai yra tas pat, šviesos greičio santykis su judančio kūno greičiu 
didėja iki begalybės. Toks sąryšis tarp dviejų teorijų — viena per
eina į kitą, kai kuris nors parametras mažėja iki nulio arba didėja 
iki begalybės,— buvo matematikoje. Jeigu sferos paviršiuje nubrė
šime trikampį, tai jo kampų suma bus didesnė už du stačiuosius 
kampus, kitaip sakant, čia turės galią neeuklidinės geometrijos 
sąryšiai. Kai sferos spindulys neribotai didėja, tie sąryšiai neribo
tai krypsta į euklidinius, ir galime pasakyti, kad sferoje, kurios 
spindulys begalinis, neeuklidinė geometrija užleidžia vietą eukli-
dinei. 

Tačiau tai dar nerodo, kad yra vienareikšmė fizikinė teorija, 
pereinanti į kitokią, kai kurio parametro reikšmė begalinė. XIX am
žiaus fizikoje sąryšis tarp teorijų buvo truputį panašus į minėtąjį, 
-tačiau vis dėlto kitoks. Molekulių judėjimo teorijoje negrįžtamieji 
procesai atsiranda tuomet, kai molekulių skaičius darosi gan di
delis ir, tam skaičiui didėjant, negrįžtamųjų procesų dėsniai darosi 
vis tikslesni. Tačiau pagrindinė šilumos teorijos problema ir yra 
sistemų su nedideliu molekulių skaičiumi grįžtamųjų procesų ry
šys su negrįžtamaisiais procesais dideliuose statistiniuose ansamb
liuose. Vien jau ta samprata, apimanti įvairias teorijas, kurios yra 
teisėtos, t. y. gan tiksliai atvaizduoja tikrovę, kai reiškiniai įvai
raus masto, griauna Macho .ir Puankarė schemas. Jeigu, pereinant 
prie molekulių, makroskopiniai termodinamikos dėsningumai susi
duria su netikėtais, „nuostabiais" reiškiniais, tai kas gi lieka iš 
apriorinio, arba sąlyginio, termodinamikos traktavimo? Ir kas lieka 
iš „grynojo atvaizdavimo" sampratos, jeigu teorija, esanti tokio 
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M vaizdavimo etalonu,— termodinamika — pereina į teoriją, ku
rioje ligūruoja tiesiogiai nematomos molekulės ir jų judėjimas? 

Šilumos teorijoje skirtumas tarp makroskopinės termodinami
kos ir molekulių mechanikos nėra paradoksalus. Termodinamikos 
dėsniai aprėpia dalelių mechanikos dėsnius ir tų dėsnių negriauna. 
Tai, kad dideliuose ansambliuose veikia statistiniai dėsniai, ne
prieštarauja tam faktui, jog pavienių molekulių pasaulyje absoliu
čiai griežtai ir tiksliai veikia Niutono mechanikos dėsniai. Relia
tyvumo teorijoje klasikinė mechanika vertinama kitaip. Svarbu 
čia ne tai, kad gamtos reiškinių aiškinimo negalima paversti pa
prastų mechanikos klausimų sprendimu. Reikalas tas, kad senieji 
mechanikos dėsniai pasirodo esą netikslūs, tikriau palakius, visa
dos neteisingi. Todėl kalbėti apie dvi lygiateises pažiųras į fizinius 
reiškinius čia jau negalima. Cia turimas galvoje naujo pradinio 
pasaulėvaizdžio pasirinkimas. Klausimo esmė ne ta, galima ar ne
galima sutapatinti sudėtingus dėsningumus su pradiniu, papras
čiausiu ir elementariausiu dėsniu, o ta, koks tas dėsnis. Jeigu jis 
skiriasi nuo žinomo iš anksčiau „akivaizdaus" dėsnio, tuomet pa
radoksalios situacijos negalima pašalinti paskirsčius įtakos sferas. 
Vietoj lygiateisių aspektų atsiranda jų hierarchija. 

Reliatyvumo teorijoje požiūris j šviesos baigtinį greitį ir jo 
nekintamumą visose inercinėse sistemose kur kas nuodugnesnis, 
bendresnis ir tikslesnis. Siojė teorijoje, pabrėžiame dar kartą, kal
bama apie pačių išsamiausių, tiksliausių ir patikimiausių būties 
dėsnių paradoksalumą. Mintis turi išanalizuoti ir transformuoti ne 
savo pačios apriorijas, o tą tikrą „stebuklą", kuris sudaro „antas-
meniško" pasaulio pagrindą. Kaip tik toks reliatyvumo teorijos ir 
Niutono mechanikos sąryšis leidžia pagrįsti pastarąją, paaiškinti, 
kodėl, esant tam tikroms judančių kūnų greičio vertėms, stebėjimo 
rezultatai neprieštarauja Niutono mechanikai. Taip pat visi ekspe
rimentai ir visi praktikos duomenys, patvirtinantys klasikinę Niu
tono mechaniką, patvirtina ir naująją Einšteino mechaniką. 

Kaip tik patikimumas reliatyvumo teoriją padarė nuostabiausia 
teorija fizikos istorijoje. Įspūdį, kurį ji padarė platiesiems sluoks
niams, galima paaiškinti visų pirma tuo, kad teorija buvo nenu
ginčijamai patikima ir kartu atrodė visiškai paradoksali. Tai ir kėlė 
dažnai kamuojantį ir visada opų domėjimąsi. 

Zenono paradoksai nepriklausomai nuo jų loginės analizės vi
sada buvo laikomi minties keblumais, o ne būties paradoksais; juk 
kiekvienam buvo aišku, kad Achilas pavys vėžlį. Neeuklidinės 
geometrijos paradoksai tapo būties paradoksais tik sukūrus relia
tyvumo teoriją. Pačios būties — tikros, objektyvios, realios — pri
pažinimas paradoksalia buvo susijęs su Einšteino filosofinėmis 
koncepcijomis, pajungtomis reliatyvumo teorijai, t. y. su pagrindi
nėmis koncepcijomis, iš asmeninės pasaulėžiūros peraugusiomis į 
reliatyvumo teorijos idėjinių prielaidų sritį. Einšteinui paradoksa-



lių reiškinių suvokimas — Įrodymas, kad pasaulis yra objektyvios 
prigimties, argumentas prieš apriorinę žinių apie pasaulį kilmę. 
Už suvokimų slypi objektyvi daiktų esmė, ji vis labiau ir labiau 
atsiskleidžia, kai loginės konstrukcijos nuosekliai susiduria su su
vokimais ir tie susidūrimai plėtoja pačias konstrukcijas. Klasikinė 
fizika, patikimai atvaizduojanti pasaulį, susidūrė su „nuostabiu", 
t. y. netelpančiu į įprastinę loginę konstrukciją, faktu, kad šviesos 
greitis viena kitos atžvilgiu judančiose sistemose yra pastovus. 
Įprastinė loginė konstrukcija aprėpdavo ir laiko, tekančio vienin
gu srautu visoje begalinėje erdvėje, koncepciją, ir kitus fundamen
taliuosius klasikinio pasaulėvaizdžio pagrindus. Ir štai Einšteinas 
žingsnis po žingsnio kuria naują universalią konstrukciją. Jo už
davinys iš esmės pozityvus. Negatyvusis klausimo aspektas, t. y. 
senojo pasaulėvaizdžio griovimas, yra tai, kad tas senasis pasau
lėvaizdis nuo šiol traktuojamas kaip ne taip tiksliai priartėjantis 
prie tikrovės, palyginti su naujuoju. Kiekvieną iš tokių pasaulė
vaizdžių riboja tam tikri sąlygotumai, kiekvienas ilgainiui gali 
susidurti ir susidurs su tuo, kas „nuostabu", ir, „bėgdamas nuo to, 
kas nuostabu", pereis į bendresnį bei tikslesnį pasaulėvaizdį. 

Lorencas, nepaisydamas Maiklsono eksperimento rezultatų, mė
gino apginti teiginį, kad yra eteris ir su juo susijęs absoliutinis 
judėjimas. Jis norėjo paaiškinti interferometru pastebimą šviesos 
greičio nepriklausomybę nuo Žemės judėjimo, darydamas prielai
dą, kad visi eterio atžvilgiu judantys kūnai sutrumpėja. Tokį su-
trumpėjimą Lorencas grįsdavo elektrodinamikos dėsniais, nes ma
nė, kad visi kūnai yra sudaryti iš elementarių elektros krūvių. Ju
dėjimas eterio atžvilgiu sukeliąs jėgas, kurios supresuoja vieną 
prie kito krūvius, judančius eteryje vienas paskui kitą kūno judė
jimo kryptimi. Jokiems elektromagnetiniams reiškiniams aiškinti 
tokia hipotezė nebuvo reikalinga, ji buvo įvesta ad hoc vienam 
faktui — Maiklsono eksperimento ir analogiškų bandymų neigia
miems rezultatams — paaiškinti. Jokie tiesioginiai stebėjimai nėra 
įrodę, kad judėdami eteryje kūnai sutrumpėja. Tačiau Lorenco tai 
neprivertė nusiminti. Juk liniuotė, kuria matuojame judantį kūną, 
taip pat juda ir taip pat sutrumpėja. Todėl tiesioginiai matavimai 
Lorenco skelbto sutrumpėjimo negalį aptikti. 

Kūnų sutrumpėjimo hipotezė paaiškina Maiklsono rezultatus, 
nepaliesdama klasikinės mechanikos pagrindų. Šviesa per išilgai 
judėjimo esantį interferometro vamzdelį sklinda lėčiau negu per 
skersinį vamzdelį, tačiau išilginis vamzdelis sutrumpėja, ir todėl 
šviesai reikia tiek pat laiko, kaip ir pereiti per skersinį vamzdelį. 
Vadinasi, šviesos greičio pastovumas nustoja būti paradoksalus. 
Jis pasirodo esąs dviejų grynai klasikinių procesų tarpusavio kom
pensacijos fenomenologinis rezultatas. Vienas iš tų procesų — 
šviesos sulėtėjimas dėl to, kad interferometras juda eterio atžvil
giu, kad šviesa priversta vytis interferometrą. Antrasis procesas — 

Interferometro išilginis vamzdelis sutrumpėja lygiai tiek, kiek rei
kia, kad sulėtėjęs spindulys pereitų pro jį per nekintantį laiko tar
pą. Ilgių sutrumpėjimas, apie kurį kalba Lorencas, esąs toks pat 
klasikinis reiškinys kaip ir sudrėkusios virvutės susitraukimas. 
Skirtumas esąs tik tas, kad sudrėkusios virvutės susitraukimą gali
ma nustatyti lyginant su sausa virvute, o Lorenco skelbiamo su
trumpėjimo aptikti negalima, kadangi tuo atveju jau negali būti 
„sausos virvutės"— judant nesusitraukiančio matavimo prietaiso. 
Nesunku pastebėti, kad Lorenco hipotezė labai menkai galėjo ten
kinti tuos reikalavimus, kuriuos Einšteinas kėlė mokslinei teorijai. 
Sutrumpėjimo hipotezė nesusiduria su kokiais nors jai prieštarau
jančiais faktais, tačiau ji neturi „natūralumo" ir kitų „vidinio to
bulumo" kriterijų. Kaip tik čia ir yra pažeidžiamoji Lorenco teori
jos vieta. Ta teorija paskelbta ad hoc, ji neišplaukia iš platesnių 
prielaidų, pagrįstų daugeliu ir įvairių reiškinių. Bet vis dėlto Lo
renco teorija padėjo plėtoti judėjimo reliatyvumo idėją. Tiesa, 
reliatyvumas šioje teorijoje buvo fenomenologinis. Už judėjimo 
išorinio, regimojo reliatyvumo, pagrįsto matomu šviesos greičio 
pastovumu, slypėjo absoliutinis judėjimas, pasireiškiantis skirtin
gu šviesos greičiu nejudančiose ir judančiose sistemose. Bet abso
liutinis judėjimas čia iš tikrųjų slypi. Jeigu būtų galima tiesiogi
niais matavimais aptikti Lorenco skelbiamą sutrumpėjimą, kai kū
nas juda eterio atžvilgiu, ir tokio sutrumpėjimo nebuvimą, kai kū
nas eterio atžvilgiu nejuda, turėtume įrodymą, kad judėjimas yra 
absoliutinis. Tačiau jo nustatyti negalima. Lorenco teorijoje abso
liutinis judėjimas viešpatauja, bet nevaldo, viešpatauja matomos 
scenos užkulisiuose ir nevaldo įmanomų stebėti reiškinių. Todėl 
klasikinė, iš absoliutinio judėjimo išplaukianti Lorenco teorija ne
kliudė rengti reliatyvumo teorijos formalųjį aparatą, išvesti koor
dinačių transformavimo formules, paliekančias šviesos greitį ne
kintamą. 

Šis aparatas buvo tobulinamas ir minėtosios formulės buvo 
išvedinėjamos Lorenco ir Puankarė veikaluose, paskelbtuose be
veik tuo pačiu metu kaip ir Einšteino straipsnis „Judančiųjų kūnų 
elektrodinamika". Tačiau tuose veikaluose nebuvo naujos fizikinės 
teorijos, kuri tapo fizikinio pasaulėvaizdžio pagrindu ir buvo pa
vadinta reliatyvumo teorija. Šios teorijos genezės lemiamas taš
k a s — tai mintis apie reliatyvaus judėjimo substancialumą, apie 
tai, kad šviesa iš tikrųjų juda vienodu greičiu įvairiose viena kitos 
atžvilgiu judančiose sistemose. Tas šviesos greičio pastovumas nė
ra greičių skirtumo kompensacijos dėl matmenų sutrumpėjimo 
fenomenologinis rezultatas, kaip yra Lorenco teorijoje. 

Taip pat keičiasi požiūris į Lorenco skelbiamą susitraukimą. 
Jau negali būti kalbos apie kažkokį normalų ilgį, kuris susitraukia 
judant ir išlieka nesutrumpėjęs, kai kūnas absoliučiai (eterio at
žvilgiu) nejuda. Susitraukimas yra abipusis. Imkime dvi sistemas 
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XYZ ir X'Y'Z', kurios juda viena kitos atžvilgiu. Išmatuojame stry
pą, nejudantį XYZ sistemoje. Kai jį matuojame sistemoje X'Y'Z' 
(joje jis juda), ilgis mažesnis negu jį išmatavus sistemoje XYZ 
jo j e j i s nejuda). Tačiau jeigu paimsime strypą, nejudantį sistemoje 
X Y'Z , tai jo ilgis sistemoje XYZ sutrumpės, palyginti su ilgiu, 
išmatuotu^ X'Y'Z' sistemoje! Ai toks sutrumpėjimas realus? Taip, 
realus. Kunų matmenys iš tikrųjų sutrumpėja, ir reali sutrumpėji-
mo (abipusio!) priežastis yra sistemų judėjimas viena kitos atžvil
giu. Žinoma, judančių strypų sutrumpėjimas vienas kito atžvilgiu 
atrodo paradoksalus, tačiau toks yra tikras, nuo stebėjimo nepri
klausomas judančių kūnų matmenų sąryšis ir priklauso jis nuo 
realaus kūnų poslinkio vienas kito atžvilgiu, kurį lengviau įsivaiz
duoti negu absoliutų, nepriskirtą kitiems kūnams judėjimą, figū
ruojantį klasikinėje mechanikoje. 

Einšteino teorija Lorenco paskelbtą sutrumpėjimą išveda iš pa
grindinių ir bendriausių mokslo sąvokų — iš griežtesnės bei tiks
lesnės laiko ir erdvės sąvokų analizės. Ja Einšteinas aiškina naują 
eksperimentu pagrįstą faktą — Maiklsono bandymo rezultatą. Siuo 
požiūriu Einšteino teorija telpa į „išorinio pagrįstumo" ir „vidinio 
tobulumo" schemą. Kai prireikė paaiškinti naują, be galo paradok
salų faktą — šviesos greičio pastovumą Maiklsono interferonietre, 
Lorencas pateikė koncepciją, suderinamą su tuo faktu ir suderi
namą su anksčiau žinomais faktais, tačiau vienareikšmiškai ir na
tūraliai neišvedamą iš bendresnio principo. Einšteinas naują para
doksalų faktą aiškino viso pasaulėvaizdžio pertvarkymu dėl naujo 
erdvės ir laiko supratimo, t. y. dėl išsamesnio, bendresnio ir kon
kretesnio mokslui žinomų faktų visumos interpretavimo. Taigi „bė
gimas nuo stebuklo" buvo apvainikuotas teorija, derinančia „išori
nį pagrįstumą" su „vidiniu tobulumu". 

Kaip tik reliatyvumo teorija tokia savo epistemologine prigim
timi ir skyrėsi nuo Lorenco ir Puankarė koncepcijos, pasirodžiusios 
kartu su ja. 1955 metų pradžioje Zėligas gavo iš Einšteino tokį 
atsakymą apie jo atradimo nepriklausomumą nuo Lorenco ir Puan
karė teorijų: 

„Jeigu pažvelgsime į reliatyvumo teorijos raidos praeitį, nekils 
abejonių, kad 1905 metais jos atsiradimas buvo pribrendęs. Loren
cas jau žinojo, kad Maksvelio lygtis atitinka transformacijas, vė
liau pavadintas jo vardu, o Puankarė plėtojo šią idėją. Aš buvau 
susipažinęs su fundamentaliuoju Lorenco veikalu, išėjusiu 1895 
metais, bet vėlesnio jo veikalo ir su juo susijusių Puankarė tyrimų 
nežinojau. Sia prasme mano veikalas buvo savarankiškas. Nauja 
jame buvo štai kas Lorenco transformacijos čia buvo išvedamos 
ne iš elektrodinamikos, o iš bendrų samprotavimų..." 2 

Cia yra visa esmė. Einšteinas cituotame laiške norėjo pabrėžti, 
kad reliatyvumo teorija buvo pribrendusi, kad straipsniuose, para
šytuose vienu metu su jo veikalu „Judančiųjų kūnų elektrodina
mika", buvo svarbių idėjų, kurios skynė kelią šviesos greičio ne
priklausomumo nuo inercinių sistemų judėjimo sampratai. Tačiau, 
nors buvo kuklus, jis negalėjo nepasakyti svarbiausio dalyko: Lo
renco transformacijos (teigusios strypų ilgio bei laikrodžio ėjimo 
pokyčius ir šviesos-greičio nekintamumą) figūruoja Einšteino teo
rijoje kaip universalus dėsnis, peržengęs elektrodinamikos ribas, 
susijęs su erdvės ii laiko bendriausia samprata. 

Einšteino pradinė idėja — loginę konstrukciją būtina patikrinti 
eksperimentu. Sąvoka negali aprioriškai atitikti tikrovę. Ji turi 
vesti prie rezultatų, leidžiančių palyginti juos su eksperimentu. 
Absoliutinis judėjimas tokio išmėginimo neatlaiko. Vadinasi, relia
tyvumo teorijos visos išvados yra ne specialiai sukurti spėliojimai, 
o natūraliai padaromos iš bendrųjų principų. 

„Be visa kita, reliatyvumo teoriją,—rašo Einšteinas,—apibū
dina epistefnologinis požiūris. Fizikoje nėra sąvokos, kurią vartoti 
būtų a priori būtina ir pateisinama. Sąvoka išsikovoja teisę egzis
tuoti tiktai tada, kai turi aiškų ir vienareikšmį ryšį su reiškiniais 
ir atitinka fizikos eksperimentą" 3 . 

Gebėjimas kurti konkrečias fizikines teorijas remiantis pačio
mis bendriausiomis, atrodytų, išspręstomis būties problemomis — 
būdingas Einšteino bruožas. Apie tai jis kartą pasakojo Džeimsui 
Frankui: 

„Kodėl aš sukūriau reliatyvumo teoriją? Kai pateikiu sau tokį 
klausimą, man atrodo, kad priežastys yra šios. Normalus suaugęs 
žmogus iš viso nesuka galvos dėl erdvės ir laiko problemos. Jo 
nuomone, jis jau galvojo apie tą problemą vaikystėje. Aš gi inte
lektualiai vysčiausi taip lėtai, kad erdvė ir laikas užvaldė mano 
mintis, kai tapau suaugęs. Suprantama, aš galėjau geriau perprasti 
problemą negu vaikas su normaliais polinkiais" 4. 

Nors toks aiškinimas labai netikėtas (teorija, reviduojanti 
erdvės ir laiko sąvokas, atsirado vos ne dėl jos kūrėjo infantilu
mo), jame yra gili ir iš esmės teisinga idėja. Daugelio vaikų ir jau
nuolių intelekto ontogenezė tam tikru mastu kartoja visos žmogaus 
minties vystymąsi: bendruosius susimąstymus apie būtį (prisimin
kime, kaip „Paauglystės" herojus mėgino patikrinti, ar daiktai te
beegzistuoja, kai jis nuo jų nusigręžia) pakeičia brandesni, bet 
jau konkretesni interesai. Einšteinas išlaikė tą pirmojo žvilgsnio į 

1 Lettres a Solovine, p. 21. 
* Seelig, p. 118—119, 
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pasaulį jausmą — daugelio didžiųjų mąstytojų ir menininkų pa
s lap t i s—be „suaugėlio" įsitikinimo, kad svarbiausios pasaulio 
problemos jau išspręstos. Sio jausmo neišstūmė ir neaptemdė besi
kaupiančios specialiosios žinios ir interesai. Jis galvojo apie judė
jimo sąvoką ir grįžo prie idėjos, būdingos žmonijos vaikystei,— 
prie antikinės reliatyvumo idėjos, kurią buvo užgožusios vėlesnės 
mechanikos idėjos ir eterio kaip absoliutaus atskaitos kūno kon
cepcijos. Ta idėja buvo grindžiama fizika, kai mėginimai aptikti 
eterio vėją baigėsi nesėkme. Einšteinas darė prielaidą, kad nesėk
mės priežastis yra substanciali, kad gamtoje eterio nėra ir eteriui 
priskirtoji judėjimo sąvoka neturi turinio. Dabar iš to, kad abso
liutinis judėjimas, priskiriamas privilegijuotai atskaitos sistemai; iš 
principo negalimas, beliko padaryti išvadas. Tokiu pat keliu ėjo 
termodinamikos kūrėjai. Jų pradinis taškas buvo nesėkmės kuriant 
amžinąjį variklį, toms nesėkmėms buvo pripažintas principinis po
būdis darant prielaidą, kad gamtoje energija niekur negali išnykti 
ir iš nieko atsirasti. Paskui termodinamika galėjo išsižadėti dirbti
nių hipotezių ir sistemingai plėtoti iš energijos tvermės daromas 
išvadas. , 

Einšteinas į vieną iš laiškų Morisui Solovinui įdėjo štai kokį 
trumpą reliatyvumo teorijos pagrindinės idėjos išdėstymą: 
! „Nors reliatyvumo teorijos eksperimentinės ištakos labai įvai
rios, jos metodą ir turinį galima apibūdinti keliais žodžiais. Dar 
senovėje buvo žinoma, kad judėjimas suvokiamas tiktai kaip re
liatyvus. Priešingai šiam faktui fizikai rėmėsi absoliutinio judėjimo 
sąvoka. Optikoje remiamasi mintimi apie ypatingą, skirtingą nuo 
kitų judėjimą. Tokiu buvo laikomas judėjimas pasaulio eteryje. 
Prie pastarojo priskiriami visi materialių kūnų judėjimai. Vadina
si, eteris įkūnijo absoliučios rimties, susijusios su tuštuma, sąvoką. 
Jeigu nejudantis, visą erdvę užpildantis pasaulinis eteris būtu iš 
tikrųjų, jam būtų galima priskirti judėjimą, kuris įgytų absoliučią 
prasmę. Tokia sąvoka galėtų būti mechanikos pagrindas. Mėgini
mai aptikti tokį privilegijuotą judėjimą hipotetiniame eteryje buvo 
nesėkmingi. Tuomet buvo sugrįžta prie judėjimo eteryje proble
mos, ir reliatyvumo teorija tai atliko sistemiškai. Ji remiasi prie
laida, kad privilegijuotų judėjimų gamtoje nėra ir analizuoja to
kios prielaidos išvadas. Jos metodas analogiškas termodinamikos 
metodui; pastaroji nėra kas nors kita kaip sistemingas atsakymas 
Į klausimą: kokie turi būti gamtos dėsniai, kad amžinasis variklis 
būtų negalimas" 5 . 

8 Lettres a Solovine, p. 19, 

ERDVĖ, LAIKAS, ENERGIJA IR MASĖ 

Reliatyvumo principas ryšium su 
Maksvelio lygtimis reikalauja, kad 
masė būtų proporcinga kūne esan
čiai energijai. Šviesa nusineša ma
sę. Toji mintis linksma ir patraukli. 
Tačiau ar viešpats dievas nesišai-
po iš to ir ar nevedžioja jis mane 
už nosies — to aš negaliu žinoti. 

Einšteinas 

Pasakojant apie Einšteino mokslinės teorijos pasirinkimo kriteri
jus ir analizuojant jo požiūrį į klasikinę mechaniką, jau buvo kal
bėta apie absoliutinio laiko klasikinę koncepciją. Ta sąvoka neiš
plaukia iš bendriausių klasikinio pasaulėvaizdžio principų, iš to, ką 
vadinome mokslo „klasikiniu idealu". Mokslas „klasikiniame idea
le" pateikia pasaulėvaizdi, kuriame nėra nieko, išskyrus kūnus, 
judančius vienas kito atžvilgiu. Judėjimas suprantamas kaip kūno 
padėties pasikeitimas kitų kūnų atžvilgiu, laikui bėgant. „Laiko 
tėkmė", t. y. perėjimas nuo vienos akimirkos prie kitos, supranta
ma kaip būtina: klasikinis mokslas kūnų greičio neribojo, tačiau 
begalinis kūnų greitis jame nefigūravo; priešingai, atrodė natūralu, 
kad kūnas, esantis tam tikru momentu vienoje vietoje, negali tuo 
pačiu momentu būti kitoje vietoje. Todėl „klasikiniame ideale" 
mokslas vaizduoja pasaulį kaip keturmatį: jei kalbama apie kuną 
ir apibūdinama jo padėtis, t. y. nurodomos trys erdvinės koordi
natės, tai kartu su jomis nurodomas ir laikas, kada kūnas pasiekė 
tokią padėtį. Daroma prielaida, kad kūnas apskritai nebūna neju
dantis ir, šiaip ar taip, nejudantis kūnas nedalyvauja jokiuose įvy
kiuose! Tą klasikinį keturmatį vaizdinį sugriovė begaliniu greičiu 
sklindančios jėgos sąvoka. Akimirkinės toliveikos postulatas neiš
plaukė iš klasikinio mokslo bendresnių pagrindų, prieštaravo jo 
„vidiniam tobulumui", tebebuvo savavališkas „klasikinio idealo" 
priedas, griovė natūralią pasaulio harmoniją. 

Harmonijos atstatymas buvo „antasmeninis" Einšteino tikslas, 
nulėmęs visą jo gyvenimą ir visą kūrybą. Šiuo atveju uždavinį 
komplikavo eterio idėja. Eteris, pasak Planko, „klasikinio mokslo 
kūdikis, pradėtas kančiose", rėmė vienalaikiškumo sampratą ir 
keturmačio „klasikinio idealo" susiskaidymą į savarankišką -laiką 
(jo srautas aprėpia visą. erdvę ir nepriklauso nuo erdvinių atskai
tos taškų) ir savarankišką erdvę (joje vyksta įvykiai per neturin
čią trukmės akimirką, per nulinį laikotarpį). Mes matėme, kad tą 
pačią akimirką vykę įvykiai gali būti užfiksuoti net tada, kai sig
nalų greitis baigtinis, jeigu egzistuoja nejudantis eteris kaip abso
liutus visų kūnų atskaitos kūnas. Du signalai iš vieno šaltinio pa-
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siekia du taškus tuo pačiu metu, jeigu šaltinis yra vienodu atstu
mu nuo tų dviejų taškų ir jeigu signalai perduodami vienodu grei
čiu. Šviesos spinduliai patenka į ekranus, esančius laivo priekyje 
ir paskuigalyje vienu metu, jeigu jie sklinda iš žibinto, uždegto 
per vidurį tarp laivo priekio ir paskuigalio. Jeigu pasaulinis eteris 
yra ir laivo judėjimas turi įtakos šviesos signalų greičiui, tai ap
rašyti įvykiai (šviesos patekimas į ekranus) gali įvykti vienu metu, 
kol laivas eterio atžvilgiu nejuda. įsivaizduokime kitą laivą, kuris 
praplaukė šalia pirmojo tuo momentu, kai žibintas užsidegė. Ant
rajame laive taip pat yra ekranai, tačiau šviesa pateko į juos ne 
vienu metu, nes ji turėjo vytis ekraną laivo priekyje, o ekranas 
paskuigalyje judėjo priešais šviesą (suprantama, jeigu yra eteris, 
jeigu antrasis laivas juda eteryje ir jeigu tas judėjimas turi įtakos 
šviesos signalų greičiui laive). Pirmojo laivo keleiviai žino, kad 
šviesos patekimo vienalaikiškumas yra absoliutus, juk jų laivas 
eteryje nejuda, nejuda absoliučia prasme. Antrojo, plaukiančio 
laivo keleiviai negali su jais dėl to ginčytis, jie žino, kad jų laivo 
ekranai apšviečiami ne vienu metu dėl to, kad laivas juda. Tačiau 
jeigu eterio nėra ir šviesos greitis nepriklauso nuo judėjimo, tai 
viskas keičiasi. Antrojo laivo keleiviai gali teigti, kad jų laivas 
nejuda (signalų greitis iš tikrųjų nerodo judėjimo) ir kad signalai 
patenka į ekranus vienu metu. Tačiau pirmojo laivo keleiviai turi 
tokį pat pagrindą teigti, kad jų laivas nejuda ir kad jų ekranai ap
šviečiami tuo pačiu metu. Kartu su absoliutiniu judėjimu praranda 
prasmę ir absoliutinis vienalaikiškumas. įvykiai, vienalaikiai vie
noje atskaitos sistemoje, bus nevienalaikiai kitoje sistemoje, ir at
virkščiai. Einšteino teorija baigė vieningo laiko srauto^ apimančio 
visą Visatą, fiksavimą. Atitinkamai ji baigė grynai erdvinių aki-
mirkinių procesų fiksavimą. Prasidėjo keturmačio, erdve-laiku 
apibūdinamo pasaulio sampratos era. 

Tokios sampratos matematinį aparatą sukūrė Hermanas Min
kovskis 1908 metais. Minkovskis tuo metu gyveno Getingene. Cia 
seniai, nuo Gauso laikų, gyvavo be galo subtilios ir griežtos mate
matinės minties bei domėjimosi matematikos pagrindais tradicijos. 
Beveik šimtmečiu anksčiau už aprašomąjį laikotarpį čia buvo pa
lankiai sutikta Lobačevskio geometrija, čia Rymanas išdėstė savo 
samprotavimus apie daugiamatę geometriją ir čia jis sukūrė sa
vąjį neeuklidinės geometrijos variantą. Getingene buvo mėgstamos 
matematinės subtilybės. Jas mėgo visi: net fizikai gilindavosi į 
matematines struktūras, neturinčias tikslo aiškinti fizikinę reiški
nių esmę. Einšteinas kartą pajuokavo: „Mane kartais stebina ge-
tingeniečiai savo siekiais ne tiek padėti susikurti kokio dalyko 
aiškesnį vaizdinį, kiek parodyti mums, visokiems fizikams, kiek jie 
už mus prašmatnesni"' . 

1 Prank, p. 305. 
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Šioje pastaboje jaučiamas tam tikras' apmaudas fiziko, ieškan
čio reikalingo aparato ir susiduriančio su veikalais, kurių puiki 
forma, bet iš kurių maža naudos pačioms fizikos teorijoms. Tačiau 
žymiausių Getingeno mąstytojų matematinės minties rafinuotumas 
ir taisyklingumas buvo susijęs su labai nuodugniu įsismelkimu į 
jos fizikines ištakas. Idėją eksperimentais išspręsti klausimą: „ko
kia geometrija iš galimų, t. y. neprieštaringų, geometrijų atitinka 
realybę", sutinkame ir Gauso, ir Rymano, ir getingeniečių, Einštei
no bendraamžių, veikaluose. Tarp mokslininkų, dirbusių tais me
tais Getingene ir „savo dvasia grynų getingeniečių" (skirtingai 
nuo Puškino herojaus, čia nebuvo tenkinamasi idealiais romanti
niais polėkiais), buvo Hermanas Minkovskis, Davidas Hilbertas, 
Feliksas Kleinas, Emė Neter, kuriems reliatyvumo teorija tapo 
puikių matematinių apibendrinimų pradiniu tašku. 

Nagrinėjant XX amžiaus pirmojo ketvirčio matematinius tyri
nėjimus platesniu istoriniu ir kultūriniu aspektu, matyti, kaip mi
nėtųjų Getingeno mokslininkų veikaluose susiliejo dvi mokslinės 
pažangos srovės. Praktiškai nepanaudotų koncepcijų geometrijai 
pagrįsti kūrimas, rafinuoti, subtilūs ir griežti apibrėžimai — visa 
tai galų gale susiliejo su fizikine idėja, kuriai minėtoji matemati
nės minties kryptis tapo darbiniu aparatu. Tam galbūt ir reikėjo 
genialaus fiziko, kurio minties neslėgė erdvės ir laiko filosofinės 
bei matematinės tradicinės koncepcijos. 

Hilbertas yra pareiškęs: „Kiekvienas mūsų matematiškojo Ge
tingeno gatvėje sutiktas berniukas žino apie keturmatę geometriją 
daugiau už Einšteiną. Ir vis dėlto ne matematikams, o Einšteinui 
priklauso tai, kas buvo čia padaryta" 2 . 

Hilbertas tai aiškino tuo, kad Einšteinas neperėmė tradicinio 
matematinio ir filosofinio palikimo erdvės klausimu. 

Tam tikra prasme naujos, netradicinės, gal paradoksalios, galbūt 
neeuklidinės geometrijos fizikinio realumo idėja gimė Lobačevskio, 
Gauso ir Rymano veikaluose. Tačiau ji netapo fizikine teorija. 
Matematika plėtodamasi išspinduliuoja tam tikras „virtualias" fizi
kines koncepcijas; jas sugeria pati matematika, kaip virtualiuosius 
fotonus sugeria tas pats juos išspinduliavęs elektronas. Panašiai ir 
fizika išspinduliuoja „virtualinius" matematinius vaizdinius, kurie 
netampa pradiniais naujų matematinių minties krypčių taškais. 

Bet dabar viskas išėjo ne taip. Matematika susidūrė su fizikine 
teorija, kuri galėjo konkrečiu fizikiniu turiniu užpildyti keturma-
tės geometrijos sąryšius. Labai svarbu, kad tai buvo ne fenomeno
loginis, o substancialus turinys. Kai Puankarė, remdamasis Loren
co teorija, pagal kurią šviesos greičio pastovumas nebuvo substan
cialus, sukūrė labai bendrą ir išmaningą reliatyvumo teorijos 
matematinį aparatą, jis nedavė tokio impulso nei fizikai, nei geo-

* FranJc, p. 206. 
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metrijai kaip Minkovskio, kuris rėmėsi šviesos greičio substanciona-
liu pastovumu ir Einšteino atrastu substancialiu erdvės ir laiko ne-
atskiriamumu, idėja. 

Minkovskis parodė, kad šviesos greičio pastovumo principą ga
lima išreikšti grynai geometrine forma. Jis įvedė jau mums pažįs
tamą „įvykio" (dalelės buvimo tam tikru momentu tam tikrame 
erdvės taške) sąvoką ir pavaizdavo „įvyki" kaip tašką su keturio
mis kooidinatėmis (trys erdvės koordinatės — „įvykio" vieta — ir 
ketvirtoji koordinatė, žyminti „įvykio" laiką ir matuojama ypatin-

.gais vienetais). Tokį tašką Minkovskis pavadino pasauliniu tašku. 
Judėjimas vaizduojamas kaip pasaulinių taškų seka — pasaulinė 
linija, o visų galimų „įvykių" visuma, t. y. viskas, kas vyksta ar 
vyks Visatoje, atitinka visus keturmačius, pasaulinius taškus — 
keturmatę erdve-laiką, kuri Minkovskis pavadino pasauliu. 

Panaši keturmatė judėjimo samprata buvo jau pradinėje relia
tyvumo teorijos formuluotėje. Tačiau Minkovskis „pasaulio" idėją 
išreiškė aiškia ir tikslia forma, ir tai prisidėjo prie tolesnio relia
tyvumo teorijos plėtojimo. 

Erdvės ir laiko tarpusavio nepriklausomumo sampratos pakei
timas keturmačio erdvės-laiko „pasaulio" samprata buvo perėjimas 
nuo Niutono mechanikos prie kitos to paties tipo mechanikos, dar
nesnės ir neprieštaringos, su didesniu „vidiniu tobulumu" ir „išori
niu pagrįstumu", artimesnės „klasikiniam idealui". Dabar pažvel
kime, kaip reliatyvume teorija, plėtodamasi loginiu ir istoriniu po
žiūriu, priėjo prie išvadų, gresiančių ne tiktai Niutono mechanikai, 
bet ir „klasikiniam idealui". Ta plėtotė ėjo per reliatyvistinę dina
miką, t. y. per reliatyvumo teorijos teiginius apie jėgų veikiamų 
kūnų pagreičius prie jų energijos ir masės. 

Iš pagrindinių reliatyvumo teorijos prielaidų Einšteinas išvedė 
naują greičių sudėties taisyklę. Pagal Einšteino greičių sudėties 
taisyklę nė vienoje atskaitos sistemoje tam tikro kūno greitis ne
gali būti didesnis už šviesos greitį. Sakysim, kūnas juda tam tikru 
greičiu ir gauna papildomą impulsą. Prie senojo greičio prisideda 
naujas. Pagal naująją greičių sudėties taisyklę ir šiuo atveju kūno 
greitis negali būti didesnis už šviesos greitį. Kuo kūno greitis bus 
artimesnis šviesos greičiui, tuo papildomi impulsai duos vis ma
žesnį greičio prieaugį. 

Tezė apie šviesos greitį kaip ribinį natūraliai išplaukė iš bend
rųjų prielaidų bei iš konkrečių stebėjimų, ir Einšteinas ją laikė 
visiškai patikima. Todėl jis labai energingai užpuolė vieną popu
liarų baigtinio šviesos greičio pavyzdį, kuriame kalbama apie grei
tesnį už šviesą judėjimą. Tai buvo Flamariono fantastinė apysaka 
„Liumenas". 

Šios apysakos pagrindinis veikėjas Liumenas juda 400 000 kilo
metrų per sekundę greičiu, t. y. 100 000 kilometrų per sekundę 
greičiau negu šviesa. Laipsniškai prisivydamas šviesos bangas, jis 
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sutinka iš jų tas, kurios paliko šviesos šaltinį anksčiau. Todėl Liu
menas mato mūšio prie Vaterlo finalą, paskui jo pradžią, o paties 
mūšio m e t u — k a i p sviediniai įlekia į patrankų vamzdžius, miru
sieji pakyla ir stoja besikaunančiųjų rikiuotėn ir t. t. 

1920 metų balandžio mėnesį Moškovskis papasakojo Einšteinui 
apie Flamariono apysaką. Einšteinas negailėjo stiprių žodžių joje 
pateiktam paveikslui apibūdinti. Moškovskis gynė Flamarioną ir 
sakė, kad tai esanti sąlyginė laiko reliatyvumo iliustracija. 

Einšteino atsakymas pagal Moškovskio atsiminimus buvo toks: 
„Visi tie nuotykiai ir apversti aukštyn kojomis suvokimai su 

laiko reliatyvumu, koks jis yra pagal naująją mechaniką, turi ne 
daugiau bendro, o ko gero, net mažiau negu samprotavimai apie 
tai, kad priklausomai nuo mūsų linksmumo ir sielvarto, pasitenki
nimo ir nuobodulio subjektyvių emocijų laikas atrodo čia trum
pesnis, čia ilgesnis. Pastaruoju atveju nors patys subjektyvūs po
jūčiai yra kažkas realaus, o to niekaip negalima pasakyti apie Liu-
meną, kadangi jo egzistavimas pagrįstas neturinčia prasmės prie
laida. Liumenui priskiriamas didesnis negu šviesos greitis. Bet tai 
ne tik kad negalimas dalykas, o nesąmonė, kadangi reliatyvumo 
teorija įrodė, jog šviesos greitis yra ribinis dydis. Kad ir kokia 
būtų d d e l ė pagreitį suteikianti jėga ir kaip ilgai veiktų, ji niekuo
met negalės peržengti tos ribos. Mes įsivaizduojame Liumeną kaip 
turintį jutimų organus, vadinasi, turintį kūną. Tačiau, skriejant 
šviesos greičiu, kūno masė tampa be galo didelė, ir bet kokia min
tis apie jos tolesnį didėjimą yra absurdiška. Mintyse leidžiama 
operuoti dalykais, praktiškai negalimais, t. y. tokiais, kurie prieš
tarauja mūsų kasdienei patirčiai, tačiau ne visiškomis nesąmo
nėmis" 3 . 

Po šios replikos Moškovskis vis dar gynė Flamariono fantaziją 
apie didesni už šviesos greitį. Jis pasiūlė tokią minties konstruk
ciją. Besisukantis 200 kartų per sekundę švyturys pasiunčia šviesos 
spindulį į 1000 kilometrų atstumą. Spindulio galas—„zuikutis" ju
da dangaus skliautu 600 000 kilometrų per sekundę greičiu, du 
kartus didesniu už šviesos. 

Tas „zuikutis" dažnai figūravo kažkada populiariuose, o dabar 
teisėtai pamirštuose mėginimuose paneigti Einšteino teoriją. Žino
ma, jis nieko nepaneigia. „Zuikučio" judėjimas — tai visai ne sau 
tapataus kūno judėjimas. Galėtume pasukti švyturį 180 laipsnių ir 
apšviesti du ekranus, esančius per 2000 kilometrų vienas nuo kito. 
Tačiau vieno ekrano apšvietimas ir paskui kito ekrano apšvietimas 
nėra įvykiai, iš kurių antrasis yra pirmojo padarinys. Kad ir koks 
būtų fizinis objektas, iš vieno taško į kitą jis negali atvykti per 
trumpesnį laiko tarpą, negu reikia šviesai nusklisti tarp tų taškų. 
Ankstesnis įvykis nėra tuo momentu, t. y. signalo pasiuntimo mo
mentu, įvykusio įvykio padarinys. 

3 MOUIKOBCKUŪ, c. 107—108, 
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Norint išaiškinti klausimą, galima pasinaudoti pavyzdžiu, jau 
pateiktu populiariame reliatyvumo teorijos išdėstyme 4 . „Pasakoje 
apie popą ir jo berną Baldą" velniūkštis Baldos pasiūlymu eina 
lenktynių su zuikiu. Kai velniūkštis artėja prie finišo, Balda ištrau
kia iš maišo antrą zuikį, velniūkštis palaiko jį savo varžovu ir atsi
sako toliau lenktyniauti, pasiduoda. Jeigu velniūkštis būtų žinojęs 
reliatyvumo teoriją ir, nubėgęs distanciją šviesos greičiu, būtų ra
dęs anksčiau atbėgusį zuikį, būtų supratęs apgaulę. Vargu ar jo 
naivumas būtų siekęs iki reliatyvumo teorijos kritikos,— tokio nai
vumo Balda tikriausiai nebuvo numatęs. Tačiau kaip tik tokie nai
vūs visi mėginimai sugriauti reliatyvumo teoriją mintyse įsivaiz
duojamais optiniais eksperimentais, kuriuose vietoj ką tik figūra
vusių zuikių bėga šviesos „zuikučiai". Visa esmė yra ta, kad 
Einšteino požiūriu įvykiai, atsitikę dviejuose taškuose ir -atskirti 
mažesnio laikotarpio negu reikia šviesai sklisti nuo vieno taško iki 
kito,— nėra to paties bei sau tapataus fizinio kūno biografijos 
faktai. 

Reliatyvumo teorija buvo -sukurta kaip sau tapačių fizinių 
objektų — neišnykstančių ir neatsirandančių dalelių, kurios gali 
daryti poveikį viena kitai ir judėti viena kitos atžvilgiu,— elgse
nos teorija. Įvykiai, iš kurių susideda tokios dalelės biografija,— 
tai jos buvimas viename ar kitame taške vienu ar kitu momentu. 
Toks buvimas reiškia, kad dalelė buvo šalia matavimo strypų (ku
rių pradžios sujungtos su atskaitos sistemos ašimis) tam tikrų pa
dalų tuo momentu, kai koks besikartojantis procesas (pavyzdžiui, 
rodyklės judėjimas) atliko tam tikrą skaičių ciklų po įvykio, pa
rinkto kaip laiko atskaitos pradžia. 

Toliau vystydamasi fizika susidūrė su sunkumais: konkreti da
lelės padėtis ne visada gali įgyti tokią paprastą fizikinę prasmę. 
Tas pat yra būdinga ir laiko, kada įvyksta dalelės gyvenimo įvy
kiai, momentui. Sukurti vieningą teoriją remiantis reliatyvumo 
postulatais ir minėtu „įvykių" koordinačių ir laiko neapibrėžtumu 
nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios buvo vienas iš pagrindinių 
teorinės fizikos uždavinių. 

Norint vėliau pereiti prie šios problemos, reikia dabar pana
grinėti, kaip Einšteino veikaluose keitėsi masės ir energijos są
vokos. 

Greičiui artėjant prie šviesos greičio, papildomi impulsai sutei
kia vis mažesnį pagreitį, viskas vyksta taip, tarsi kūno masė di
dėtų kaskart su greičio didėjimu ir artėtų prie begalybės kūno grei
čiui artėjant prie šviesos greičio. Kaip tik toks yra masės ir greičio 
sąryšis. Iš jo Einšteinas išvedė judančio kūno energijos ir nuo 

4 Кузнецов Б. Г. Беседы о теории относительности. — М„ 1960, 

с. 148. 
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greičio priklausančios jo masės sąryšį. Norint nustatyti nuo grei
čio priklausančią masę, kūno judėjimo masę (šio termino nebuvo 
klasikinėje fizikoje), reikia judėjimo energiją padalyti iš šviesos 
greičio kvadrato, t. y. iš milžiniško skaičiaus, kurį gauname švie
sos greitį išreikšdami centimetrais per sekundę, t. y. 30 000 000 000 
(3-10 1 0) pakėlus kvadratu. Norint nustatyti masę (išreikštą gra
mais), reikia iš šio skaičiaus (900 000 000 000 000 000 000, t. y. 
9-10 2 0 ) padalyti energiją (išreikštą ergais) ir atitinkamai, norint 
nustatyti energiją, reikia iš šio skaičiaus padauginti masę. Tačiau 
kūnai turi masę ir tuomet, kai jie nejuda. Ta masė vadinama kūno 
rimties mase. 

Ne visi kūnai turi rimties masę; elektromagnetinio spinduliavi
mo dalelės — šviesos kvantai, t. y. fotonai,— tokios masės neturi 
ir niekuomet jokioje atskaitos sistemoje nelieka nejudantys, juk 
šviesa sklinda vienodu 300 000 kilometrų per sekundę greičiu visose 
atskaitos sistemose. Tačiau kitos dalelės turi rimties masę : Einšteinas 
padarė prielaidą, kad kūno rimties masė proporcinga vidinei ener
gijai, panašiai kaip judėjimo masė (papildoma masė, atsirandanti 
dėl kūno judėjimo) proporcinga kūno judėjimo energijai. Kūno 
vidinė energija yra, lygi rimties masei, padaugintai iš šviesos grei
čio kvadratu (iš skaičiaus 9-10 2 0 ) . Ką tik parašytasis skaičius su 
dvidešimčia nulių rodo labai menką masės prieaugį, kai greičiai 
įprasti. Tas prieaugis lygus kūno judėjimo energijos prieaugiui, 
padalytam iš milžiniško skaičiaus. Dabar skaičius 9 -10 2 0 visų pir
ma rodo milžinišką energijos kiekį, atitinkantį masės vienetą. Skai
čius, kuris buvo reliatyvumo teorijos tolumo nuo praktiškai pri
taikomų procesų matu, tapo jos galingo poveikio tiems procesams 
matu. Jau įžengėme į epochą, kurioje praktiškai panaudojamą 
energiją galima gretinti su visa vidine dalelių energija. Atomi
niuose reaktoriuose išlaisvinama energija, sudaranti tūkstantąsias 
dalis tos visos dalelių vidinės energijos, kuri lygi rimties masei, 
padaugintai iš šviesos greičio kvadrato. Anksčiau technika ope
ruodavo kūnų energijomis, kurios sudarė milijonąsias dalis paly
ginti su visa jų vidine energija. Ateityje galbūt bus panaudojama 
visa vidinė kūno energija. Toks panaudojimas pagrįstas visos vi
dinės kūnų enei gijos (ir atitinkamai rimties masės) virtimo judė
jimo energija (ir atitinkamai judėjimo mase) procesais. Toks virs
mas reikštų, kad dalelė su rimties mase virsta neturinčia rimties 
masės dalele. Kaip matysime, tokie virsmai buvo numatyti vieni
jant reliatyvumo teoriją su kvantine mechanika ir paskui eksperi
mentiškai aptikti. Taip pat pamatysime, kad minėtieji virsmai, t. y. 
vieno tipo dalelių virtimas kito tipo dalelėmis, peržengia ne tik 
Niutono pasaulėvaizdžio, bet ir „klasikinio idealo", t. y. sau tapa
čių kūnų judėjimo vaizdo, ribas. Toks bendras Einšteino idėjų li
kimas Iškeltos tvarkai įvesti klasikiniame pasaulėvaizdyje, jos 
davė daug radikalesnių rezultatų. 
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PRAHA IR CIURICHAS 

Keplerio mokslinis žygdarbis tapo 
įmanomas, kai mąstytojas beveik 
visiškai išsivadavo iš paveldėtų 
intelektualinių tradicijų. Čia kal
bama ne tik apie tradicijas, ap
gaubtas bažnyčios autoriteto, bet 
ir apie visa, kas riboja minties ir 
eksperimento reikšmę pasaulio pa
žinimui ir žmonių gyvenimui. 

Einšteinas 

Įtempta situacija po Maiklsono eksperimento, aiškiai dirbtina Lo
renco hipotezė, Einšteino koncepcijos nepriekaištingas korektišku
mas ir išbaigtumas nulėmė tai, kad naująją teoriją pripažino 
gan daug mokslininkų. Iš jų mažų mažiausiai vienas (tai buvo 
Plankas) suprato, kad fizikoje atsirado genijus, kokie gimsta kartą 
per šimtmetį. Kartu su reliatyvumo teorijos pripažinimu, paplitimu 
ir plėtojimu augo ir Einšteino šlovė. Galų gale — taip būna — ji 
pasiekė ir šalį, kurioje gyveno Einšteinas. Ciūricho universitetas 
panoro pakviesti Einšteiną profesoriauti. Tačiau to padaryti nelei
do universiteto statutas negalima buvo paskirti profesoriumi žmo
gaus, dar negavusio docento" vardo. Nusprendė kol kas pakviesti 
Einšteiną į Berno universitetą privatdocento pareigoms, t. y. dirbti 
dėstytoju, gaunančiu labai nedidelį atlyginimą, ir dėstyti neįeinantį 
į programą dalyką. Privatdocento pareigas buvo galima derinti su 
tarnyba patentų biure, kartu tai atvėrė Einšteinui kelią į profeso
riaus pareigas Ciūriche. 

Einšteinas sutiko, nors ir nelabai entuziastingai. Jis suprato, kad 
patentų biuras negali tapti jo gyvenimo veiklos arena. Tačiau jis 
būgštavo, kad paskaitos atims tyrinėjimams skirtą laiką ir išmuš 
jį iš įprastų vėžių — nesunkios tarnybos ir tyrimams aukojamo 
laisvalaikio. 

Per 1908—1909 metų žiemą Einšteinas derino privatdocento 
pareigas su tarnyba patentų biure. 1909 metų vasarą jis susilaukė 
pirmojo akademiško pagerbimo — Ženevos universitetas suteikė 
jam daktaro honoris causa vardą ir pakvietė į šio, Kalvino įsteigto, 
universiteto 350-ųjų metinių iškilmes. Jubiliejinių iškilmių daly
viai paskui prisimindavo, kokia linksma, šviesi dėmė buvo Ein
šteino šiaudinė kepurė ir paprastas kostiumas tarp prancūzų aka
demikų siuvinėtų frakų, anglų viduramžiškų mantijų ir daugybės 
kitokių iš viso pasaulio universitetų suvažiavusių dviejų šimtų 
atstovų egzotiškų apdarų. 
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Tais pačiais metais, netrukus po iškilmių Ženevoje, Einšteinas 
sužinojo, kad Ciūricho universitete atsirado vakansija skaityti teo
rinės fizikos kursui. Į ją, be Einšteino, galėjo pretenduoti Frydri
chas Adleris, mokęsis kartu su Einšteinu Politechnikume. Adleris 
tuo metu buvo fizikos privatdocentas Ciūricho universitete. Jis tu
rėjo didelės įtakos socialdemokratų partijos Ciūricho organizaci
joje. Ciūricho kantono švietimo departamento viršūnės buvo so
cialdemokratų rankose, ir, kai atsirado profesoriaus vieta, Adleris 
departamentui buvo labiausiai pageidaujama kandidatūra. Tačiau 
Adleris pareiškė, kad kaip mokslininkas jis jokiu būdu negali būti 
lyginamas su Einšteinu ir kad nereikia praleisti galimybės pri
traukti žmogų, kurio vardas ir veikla pakels universiteto prestižą 
bei mokslinį lygį. 

Einšteinas tapo ekstraordinariniu profesoriumi. Ekstraordinari
nio, t. y. neetatinio, profesoriaus alga buvo mažesnė negu ordina
rinio profesoriaus, ir Einšteino uždarbis liko maždaug toks pat 
kaip ir Berne. O pragyvenimas Ciūriche buvo brangesnis. Netru
kus Milevai teko papildyti Einšteino uždarbį pajamomis už na
muose studentams gaminamus pietas. Tačiau vis dėlto gyvenimą 
Ciūriche Einšteinas vėliau prisimindavo kaip laimingus laikus. Jis 
rado čia savo senų draugų, taip pat kuklų ir atsidavusį bičiulį iš 
studijų laikų — Marselį Grosmaną. 

Einšteinas pradėjo skaityti paskaitas. Jo klausytojų atsimini
muose aprašomas Einšteinas universiteto katedroje. 

Pateiksime kai kuriuos atsiminimus apie 1909—1911 metus. 
Hansas Taneris, klausęs tuo metu Einšteino paskaitų (jis 1909—> 

1910 metais skaitė įvadą į mechaniką, termodinamiką, kinetinę ši
lumos teoriją, o 1910—1911 metais—elektrą ir magnetizmą bei 
kursą, pavadintą „Teorinės fizikos rinktiniai skyriai"), pasakoja: 

„Kai jis užlipo į katedrą padėvėtu kostiumu, per trumpomis 
kelnėmis, kai pamatėme geležinę jo laikrodžio grandinėlę, ėmėme 
į naująjį profesorių žiūrėti skeptiškai. Tačiau nuo pirmųjų frazių 
jis pavergė mūsų apdiržusias širdis savo nepakartojamu paskaitų 
skaitymo būdu. Užrašai, kuriais naudojosi Einšteinas skaitydamas, 
buvo vizitinės kortelės dydžio lapelis. Vadinasi, Einšteinas paskai
tos turinį dėstė iš savo galvos, ir mes tapome jo mąstymo liudy
tojais. Nepaprastai patrauklus buvo toks metodas studentams, pri
pratusiems prie stilistiškai nepriekaištingų, nudailintų paskaitų, 
sudominančių pradžioje, tačiau paliekančių bedugnės tarp dėsty
tojo ir mūsų jausmą. O čia patys matėme, kaip originaliais būdais 
gimsta moksliniai rezultatai. Po paskaitos mums atrodydavo, kad 
mes patys būtume galėję ją perskaityti" 1 . 

Tas mokslinių rezultatų natūralumo jausmas būdingas ne tik 
Einšteino dėstymo metodui, bet ir jo tyrimų metodui bei jo idėjų 

1 Seelig, p. 171. 
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turiniui. Tarp paskaitų skaitymo metodo ir jų turinio buvo didi 
harmonija. Mokslinės teorijos, išlietos pagal įprastas formas ir 
drauge turinčios laisvų prielaidų, išdėstomos dažniausiai dogmati
niu tonu. Kai dvelkia paradoksalios, tačiau iš esmės labai natūra
lios mokslinės idėjos dvasia, dėstymas jau nebegali aprėpti tik 
minties rezultatus, pati ieškanti, kūrybiška, dažnai paradoksali min
tis švyti prieš auditoriją. Ji tampa natūrali, ,,akivaizdi", ji atrodo 
klausytojui „sava", kai tik paradoksali tezė darosi neišvengiama 
naujos pradinės sampratos apie gamtą išvada. Einšteinas per pa
skaitas dėstė daugiausia klasikinę fiziką, bet dabar, revidavus jos 
pagrindus, klasikinė fizika buvo traktuojama kitaip ir atitinkamai 
buvo dėstoma kitu būdu. Prieš studentus atsiskleisdavo ne išbaig
tas statinys, o statybų aikštelė, ir Einšteinas r.e tiek aiškino stu
dentams užduoties planą, kiek kartu su jais svarstė rekonstravimo 
projektą, 

,,1909—1910 metais,— rašo Taneris,— aš klausiau Einšteino pa
skaitų. Visos buvo vienodai įdomios. Man išliko įspūdis, tarsi mes 
patys galėjome pasirinkti temą. Dėstymas liesdavo čia klasikinę 
mechaniką (mes klausėmės jos pas kitus dėstytojus ir galėjome 
pajusti požiūrių skirtumą), čia naujas idėjas, pavyzdžiui, gyvas 
diskusijas sukėlusią Planko kvantų teoriją" 2. 

Einšteino idėjas atitiko ne tik paskaitų turinys ir stilius, bet 
ir jo elgsena per paskaitas ir pertraukas. „Mes turėjome teisę bet 
kuriuo momentu pertraukti jį, jeigu kas- nors atrodydavo neaišku. 
Netrukus visai nustojome varžytis ir kartais užduodavome elemen
tariausių kvailų klausimų. Prie mūsų santykių laisvumo prisidėjo 
tai, kad Einšteinas ir per pertraukas likdavo su mumis. Impulsyvus 
ir paprastas, jis paimdavo studentą už parankės ir kuo draugiš
kiausiai aptardavo neaiškų klausimą" 3. 

Taneris pasakoja apie savaitinius vakarinius fizikos koliokviu
mus. Po jų Einšteinas klausdavo: „Kas einate su manim į „Terasos" 
kavinę?" Tenai tęsdavosi diskusija, dažnai pereinanti nuo fizikos 
ir matematikos klausimų prie įvairiausių mokslo ir gyvenimo prob
lemų. Kartą Einšteinas vėlai vakare, kai Ciūriche jau prasidėjo 
vadinamoji „policijos valanda" ir kavinė buvo uždaryta, parsivedė 
du studentus namo, pasodino juos prie Planko naujo straipsnio, 
pareikalavo, kad jie surastų ten esančią klaidą, o pats nuėjo iš
virti jiems kavos. Kai kava buvo jau paruošta, o klaidos jie dar 
nebuvo suradę, Einšteinas parodė ją: klaida buvo grynai matema
tinė ir nelietė fizikinių išvadų. Ta proga Einšteinas nuostabiai 
improvizuodamas išdėstė savo samprotavimus apie matematinius 
metodus ir fizikinę tiesą" 4. 

2 Seelig, p. 172. 
s Ten pat, p. 171. 
4 Ten pat, p. 173—174. 
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Iš Politechnikumo laikų senų draugų Einšteinas daugiausia 
hondravo su Grosmanu. Svarbiausi mokslui draugų pokalbiai įvy
ko vėliau, bet jau 1909—1911 metais Einšteinui tekdavo kreiptis 
patarimų į Grosmaną, tuo metu nagrinėjusi neeuklidinės geometri
jos problemas. Susitikinėdavo Einšteinas ir su Adleriu, jiedu gy
veno viename name ir kartais pabėgdavo nuo triukšmo pasikalbėti 
ant aukšto. Jų pokalbiai tikriausiai buvo filosofiniai ginčai: Adle-
ris buvo machistas ir jam buvo svetimas Einšteino įsitikinimas, 
kad pasaulio realumas objektyvus. Jis, kaip ir Machas, buvo relia
tyvumo teorijos priešininkas. 

Einšteinas taip pat draugavo su dviem Ciūricho profesoriais: 
civilinės teisės — Emilijum Ciurcheriu ir istoriku — Alfredu Šter-
nu. Einšteinas rašė, kad jis vertina Ciurcherio subtilų žmonių 
psichologijos supratimą, mokėjimą gretinti tolimas sąvokas, inte
resų įvairovę ir geraširdišką jumorą. „Ciurcherio interesai neri
boti, ir jo sveiki samprotavimai apie žmones ir daiktus peržengia 
profesinio žinojimo ribas. Tie sprendimai rodo formaliosios logikos 
nepakankamumą — juos galima suvokti, jeigu pats esi daug skai
tęs ir lyginęs. Jis vienas iš įdomiausių žmonių, kokių man iš viso 
kada yra tekę sutikti" 5 . 

Einšteinui būdingas artimas ir nuolatinis intelektualus bendra
vimas su žmonėmis, tolimais nuo fizikos ir matematikos. Jis daug 
kalbėdavosi su teisininkais, istorikais, gydytojais. Matyt, tokie 
polinkiai susiję su Einšteino pagrindinių idėjų pobūdžiu. Jis nuo 
konkrečių fizikinių apskaičiavimų pakildavo prie pagrindinių bū
ties klausimų ir kaip tik tuo keliu prieidavo galų gale prie konkre
čiausių (kartais tiesiog pereinančių į praktiką) išvadų. Daugeliui 
tas kopimas Į viršūnes atrodė pasitraukimu nuo mokslo į bendrųjų 
filosofinių koncepcijų sritį. Net toks guvaus ir plataus mąstymo 
mokslininkas kaip Nernstas sakė, kad Einšteino sukurtoji Brauno 
judėjimo teorija esanti aukščiau už reliatyvumo teoriją, kadangi 
pastaroji jau nesanti fizikinė teorija, o priklausanti prie filosofinių 
apibendrinimų. Tai tipiškas „ikiatominis" samprotavimas. 

Mokslinių idėjų ir interesų pobūdis leido Einšteinui kartais rasti 
pašnekovų mokslo klausimais tarp žmonių, esančių toli nuo oficia
liojo mokslo, bent jau nuo fizikos. Juk tiems žmonėms suprantami 
ir artimi bendriausi samprotavimai apie erdvę ir laiką, „vaikiškas" 
mąstymas, nenudildytas tikėjimo tradicinių sąvokų „akivaizdumu", 
tikrumo, kylančio iš įprastinio profesinio operavimo tomis sąvo
komis. Einšteinui toks mąstymas buvo pradinis fizikinių koncep
cijų taškas. 

Einšteinas Ciūriche draugavo su istoriku Alfredu Sternu, pas 
kurį jis lankydavosi studijų metais. Vėliau, Sterno aštuoniasde
šimtmečio dieną, Einšteinas rašė apie jį:' „Vargu ar pažįstu kitą 

Ten pat, p 185. 
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žmogų, taip tvirtai išsaugantį save tokioje katastrofiškoje būties, 
nuomonių ir vertinimų kaitoje" 6 . 

Labai artimas Einšteinui buvo garo turbinų pasaulinio garso 
specialistas Aurelas Stodolas. Jo apibūdinimas, kurį Einšteinas pa
rašė 1929 metais, įdomus ne tik kaip žymaus šiluminės technikos 
specialisto vertinimas, jis atskleidžia paties Einšteino bruožus. Pa
teiksime šią charakteristiką beveik visą. 

„Jeigu Stodolas būtų gimęs Renesanso epochoje, jis būtų buvęs 
didis dailininkas arba skulptorius, kadangi pagrindinė jo asmeny
bės savybė yra fantazijos ir kūrimo galia. Praėjusiame šimtmetyje 
panašios asmenybės dažniausiai pakrypdavo į techniką. Čia, tech-

. nikoje, išryškėjo amžiaus kūrybinės galios, čia aistringas grožio 
troškimas rado būdą Įsikūnyti, ir tas įsikūnijimas pranoko viską, 
ką būtų galėjęs numatyti tos srities nepažįstantis žmogus. Galingas 
Stodolo polėkis neišblėso per daugybę dėstytojavimo metų ir per
ėjo į mokinius — prašnekus apie jų mokytoją, jų akys ima švytėti. 
Kita stipri Stodolo ypatybė — nenumaldomas smalsumas ir retas 
mokslinio mąstymo aiškumas. Kai šių eilučių autorius, dar būdamas 
ką tik iškeptas dėstytojas, skaitė teorinės fizikes kursą Ciūricho 
universitete, jo džiaugsmui ir siaubui auditorijoje išdygo nuostabi 
persona. Tai buvo Stodolas, domėjęsis teorine fizika iš dalies nesa
vanaudiškais sumetimais, iš dalies dėl savo kūrybinių sumanymų... 
Drovumo prieš šį didį žmogų jausmas greitai išnyko dėl gerumo 
ir iš jo žodžių dvelkiančio lojalumo. Jis slėgė savo kuklumu. Keis
tas kontrastas jo proto galiai ir guvumui buvo nepaprastas dvasi
nis drovumas ir švelnumas. Jį labai jaudindavo gyvos būtybės 
kančios, ypač jeigu jų priežastis buvo bukas žmonių žiaurumas. 
Jį jaudino to meto socialinės problemos. Šiam vienišam, kaip ir 
visos savarankiškos asmenybės, žmogui buvo būdingas stiprus vi
suomeninės pareigos jausmas. Baimė, viešpataujanti žmonių san
tykiuose, ir jausmas, kad žmonės yra bejėgiai prieš nepermaldau
jamų pasaulinių įvykių tragizmą, vertė jį kentėti. Sėkmė ir dau
gelio žmonių meilė nesilpnino jo liguisto jautrumo, ir jis buvo 
vienišas. Tai kompensavo meilė muzikai ir prisirišimas prie dviejų 
dukterų. Vienos iš jų, Elenos, jis neteko... Gilus jo sielvartas rodė 
šio nuostabaus žmogaus dvasios turtingumą" 7 . 

Šis portretas atrodo tarsi būtų paties Einšteino atvaizdas. 2mo-
'gus, niekuomet negalvojęs apie save, gali sukurti autoportretą, 
piešdamas artimo dvasia žmogaus bruožus. 

Einšteino šeima pasipildė dar vienu sūnumi — Edvardu, gimu
siu 1910 metų birželyje. Jis buvo panašus į tėvą veido bruožais ir 
d'd=lėmis skaisčiomis akimis, o vėliau — muzikalumu. 

6 Seelig, p. 185. 
7 Ten pat, p. 188—189. 
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1910 metų pabaigoje atsirado vakuojanti ordinarinio teorinės 
fizikos profesoriaus vieta Prahos universitete — viename iš senųjų 
Europos universitetų. XIX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje 
Austrijos vyriausybės nurodymu universitetas buvo padalytas į 
du — vokiečių ir čekų. Valdžia globojo vokiečių universitetą. Tai 
buvo viena iš Habsburgų monarchijos valdžioje esančių slavų ša
lių germanizacijos grandžių. 

Pirmuoju vokiečių universiteto rektoriumi buvo Ernstas Ma-
chas. Jam apleidus universitetą, tvirtai įaugusi jame Macho idėjų 
įtaka išliko ir buvo palaikoma universiteto vadovybėje buvusių jo 
šalininkų bei mokinių. Viena iš įtakingiausių figūrų buvo Antonas 
Lampa, čekų kilmės ir drauge aršus germanizacijos šalininkas. 
Lampa — kiemsargio, tarnavusio turtingų vokiečių namuose, sū
nus — galėjo palyginti savo čekų šeimos vargingumą ir beteisiš
kumą su šeimininkų padėtimi. Jis nusprendė iš priekalo tapti kūju, 
baigė vokiečių gimnaziją, paskui vokiečių universitetą ir, užėmęs 
vadovaujančią padėtį universitete, aktyviai diegė vokiečių kultūrą 
ir gujo beveik visa, kas čekiška. Prahoje buvo pasakojama, kaip 
Lampa, pirkdamas pašto atvirukus, susierzinęs grąžindavo juos, jei 
užrašas būdavo čekų ir vokiečių kalbomis, reikalaudavo, kad jam 
parduotų atvirukus tik su vokiškais užrašais ir keldavo triukšmą, 
kai jo pageidavimo nepatenkindavo. 

1910 metais Lampa ir kiti vokiečių universiteto vadovai panoro 
suteikti universitetui didesnio spindesio, pasikviesdami profeso
riauti žmogų su Europos masto vardu. Galbūt Einšteino vardas 
imponavo ir Lampos — Ernsto Macho mokinio ir uolaus šalinin
ko — filosofinėms simpatijoms. Kaip minėta, skirtingai nuo paties 
Macho, perpratusiu reliatyvumo teorijos antipozityvistinį aštrumą, 
kai kurie jo mokiniai manė, kad Niutono pasaulio koncepcijos kri
tika skatina Einšteiną skeptiškai vertinti visų mokslinių koncep
cijų objektyvumą. Šiaip ar taip, Lampa pakvietė Einšteiną daly
vauti konkurse ir paprašė keleto garsių fizikų atsiliepimų apie 
kandidatą iš Ciūricho. Iš Makso Planko jis gavo atsakymą: „Jeigu 
Einšteino teorija pasirodys esanti teisinga, o to aš tikiuosi, jį reikia 
laikyti dvidešimtojo amžiaus Koperniku". 

Vėl, kaip ir Ciūriche, Einšteinas buvo antrasis kandidatas, ir 
vėl jo varžovas atsisakė Einšteino naudai. Tiktai atsisakymo prie
žastys buvo priešingos motyvams, kuriais vadovavosi Fridrichas 
Adleris. 

Pirmasis kandidatas buvo Gustavas Jaumanas, Berno Techno
logijos instituto fizikos profesorius, uolus Macho šalininkas, dide
lių pretenzijų žmogus. Vienos valdininkai buvo linkę teikti pirme
nybę jam kaip tikram austiui, Prahos profesoriai — kaip pripažin
tam machistui. Nenumatyta aplinkybė jam kliudė. Kandidatų 
sąraše Einšteino pavardė buvo pirmoji. Tai įsiutino Jaumaną, jis pa
reiškė, kad universitete, kur atsitiktinį populiarumą vertina labiau 
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už tikrus nuopelnus, jam nesą ko veikti ir griežtai atsisakė siūlo
mos vietos. 

Ta vieta buvo suteikta Einšteinui. Jis ne be svyravimų priėmė 
pasiūlymą. Milevai buvo labai sunku vėl mesti gimtąją aplinką ir 
atsidurti izoliuotai svetimomis sąlygomis. O ir Einšteinui nesino
rėjo palikti Ciūrichą. Tačiau etatinio profesoriaus pareigos teikė 
jam daugiau savarankiškumo. Einšteinas sutiko ir nuo 1911 metų 
rudens pradėjo dėstyti Prahoje. 

Austrijoje-Vengrijoje, stojant valstybinėn tarnybon, buvo rei
kalaujama nurodyti savo tikybą. Imperatorius Pranciškus Juozapas 
kategoriškai reikalavo nepriimti tarnybon nepriklausančiųjų olicia-
liajai bažnyčiai. Todėl net ateistams buvo įprasta nurodyti tikybą 
pdgal nacionalinę priklausomybę. Taip pasielgė ir Einšteinas. 

Einšteinas įsikūrė Prahoje. Jis buvo matęs Italijos miestus, 
Miuncheną, jam buvo artimi Šveicarijos miestų vaizdai. Praha buvo 
kitokia. Pirmasis pasivaikščiojimas jos gatvėmis, pirmasis žvilgsnis 
į Piahos panoramą nuo vienos iš daugelio jos kalvų pažadino jo 
meilę miestui. 

Einšteinas vaikštinėjo po Prahą ir kartu darė pagal etiketą nu
matytus vizitus. Jų reikėjo padaryti beveik keturiasdešimt. Einštei
nas sąžiningai mezgė pažintis su kolegomis, jų žmonomis ir namiš
kiais, tačiau pamažu vizitai ėmė jam vis labiau įgristi. Einšteinas 
pasirinkdavo pirmiausia iš savo kolegų tuos, kurie gyveno jį do
minančiuose kvartaluose. Architektūrinis estetinis kriterijus nesu
tapo su tarnybinės hierarchijos- reikalavimais, Einšteiną ėmė įtari
nėti, kad jis nepakankamai gerbia pastaruosius — labai sunkus įta
rimas tais laikais, kai universitete energingai buvo diegiama valdi
ninkiškoji subordinacija. 

Galų gale Einšteinas nutraukė vizitus, taip ir neįvykdęs priva
lomos programos. Tačiau pasivaikščiojimai po Prahą tęsėsi. Ein
šteiną sudomino tas miestas ir jo seni namai, rotušė, bažnyčios ir 
bokštai, gaivi sodų bei parkų žaluma. Jis vaikščiodavo Vltavos, 
dalijančios miestą į dvi dalis, pakrantėmis ir jau iš toli džiaugda
vosi vaizdu, kuris visada būdavo naujas, netikėtas — tikras stebuk
las: prieš jį iškildavo Karlo tiltas per Vltavą su XV amžiaus skulp
tūromis. Per tą tiltą jis pereidavo į kitą krantą, grožėdavosi „Pra
hos Venecija"— namais, prilipusiais prie »ltavos vandenų. Paskui 
Einšteinas kopdavo į Hradčanus. Cia jį pasitikdavo įvairių archi
tektūrinių formų harmonija, kurioje buvo sustingęs čekų liaudies 
tūkstantmetis triūsas. Ta harmonija todėl ir buvo tokia natūrali — 
ją kūrė natūrali istorijos eiga, ji tarsi simbolizavo kažką protingo, 
kažkokį ratio, prasiskynusį sau kelią pei prieštaravimų chaosą. 
Einšteinas apžiūrėdavo Hradčanuose romaninio stiliaus šv. Jurgio 
bažnyčią, pastatytą XII amžiuje, tada pa vaikštinėdavo po šv. Vito 
katedros skliautais Katedros racionalios formos atrodo jam ne kaip 
viduriniu amžių mistinės dvasios, o kaip XIV amžiaus mechanikos 
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Įkūnijimas. Paskui, leisdamasis pro Zlatą gatvelę — viduramžių 
Prahos amatininkų kvartalą, Einšteinas matė išlikusius būstus ir 
aplinką žmonių, kurie, kaupdami empirines žinias, ruošė Renesansą, 
naują pasaulėvaizdį ir galų gale nuostabų racionalistinio „klasiki
nio idealo" pakilimą. Praha žadino prisiminimus apie „klasikinio 
idealo" pranašautojus. XV amžiaus pradžioje statytoje Tyno baž
nyčioje yra antkapis Ticho Brahės, praleidusio čekų sostinėje pa
skutiniuosius savo anksti nutrukusio gyvenimo metus. Cia jis pali
ko Johanui Kepleriui milžiniškos apimties savo astronominių stebė
jimų užrašus. Einšteinas vaikštinėjo grindiniu miesto, kur buvo 
padaryti atradimai, pagrindžiantys klasikinį pasaulėvaizdį. 

Tarp draugų, kurių Einšteinas įgijo Prahoje, buvo jaunas rašy
tojas Maksas Brodas. Idėjų ir atradimų istorijoje Brodas ieškojo 
įžymiųjų savo tėvynainių psichologinių bruožų. Filipas Frankas 
pasakoja, kad, kurdamas Ticho Brahės ir Keplerio paveikslus, Bro
das pajutęs Einšteino ir Keplerio charakterių bendrumą 8. Jis parašė 
novelę „Ticho Brahės atpildas". Sunku pasakyti, kiek tikras joje 
yra.Keplerio paveikslas, tačiau visiems buvo akivaizdu, kad Bro
das suteikė jam Einšteino, kurio žavesį asmeniškai patyrė tuo 
metu, bruožų. Perskaitęs novelę, Nerastas pasakė Einšteinui: „Kep
leris — tai jūs". 

Brodo novelėje Kepleris, abejingas gyvenimo gėrybėms, žemiš
kiesiems malonumams, semiasi džiaugsmo mokslinių tiesų paieško
se. Jis prieštarauja Tichui Brahei, kuris nori suderinti astronominę 
sistemą su bažnyčios dogmomis. Kad ir kokia būtų astronominė 
hipotezė, reikia galvoti apie ją pačią, o ne apie imperatoriaus ma
lonę. Keplerio paveikslas buvo artimas Einšteinui ne tik dėl tokios 
replikos, bet ir tuo pasaulio harmonijos jautimu, kuriuo buvo per
smelkta Prahos astronomo kūryba. 

Pagal „minties muskulatūrą"— šiuo atveju mechaninę-matema-
tinę — sunku rasti mąstytoją vieno rango su Kepleriu. J is buvo 
visa galva aukščiau už visus savo kartos mąstytojus ir savo aiškiu 
siekimu rasti Saulės sistemos esamos sandaros priežastis. Keplerio 
dėsniai — pirmasis neišjudinamas akmuo, įėjęs Į naujųjų laikų 
mokslo pamatus, jis išliko nepajudinamas ir vėliau, tuos pamatus 
perstatant. Ant jų stovi Niutono mechanikos masyvas. 

Tačiau Kepleris nedarė tokio reformuojančio poveikio žmoni
jos dvasiniam gyvenimui kaip Galilėjus. Ir ne tiktai todėl, kad Ga
lilėjaus inercijos idėja buvo naujojo mokslo raktas, ir ne dėl Gali
lėjaus idėjų, paneigiančių Keplerio miglotas „sferų muzikos" vizi
jas, vienovės, nuoseklumo ir aiškumo. Keplerio mokslinis tempe
ramentas traukė jį prie izoliuotų apskaičiavimų. Juose, žinoma, 
potencialiai slypėjo visi dvasiniai ir materialiniai sukrėtimai, ku
riuos sukėlė sukurtas vienareikšmis mechanistinis pasaulėvaizdis, 

8 Frank, p. 85, 

109 



racionalistinė kritika ir visa, kas iš to išplaukia. Tačiau visuome
ninės audros, kol išmuš jų valanda, slypėjo Pandoro skrynioje, 
kuri buvo naujos pažiūros į gamtą. Kepleris nebuvo visuomeninis 
kovotojas, Keplerio dėsniai nebuvo visuomeninės kovos vėliava. 

Galilėjus buvo ne tik permatomai skaidraus pasaulėvaizdžio 
autorius, bet ir kovotojas už jo pripažinimą. Jis norėjo ne tik su
žinoti tiesą ap : e pasaulį, bet ir paskelbti tą tiesą. 

Praėjus daugiau kaip trisdešimčiai metų po „Ticho Brahės at
pildo" pasirodymo, Maksas Brodas išleido romaną „Galilėjus ne
laisvėje" ir nusiuntė jį Einšteinui. 1949 metų birželio mėnesį jis 
gavo laišką, kuriame, be visa kita, buvo išdėstytos Einšteino pažiū
ros į Galilėjaus kovą prieš kanonizuotąsias dogmas. 

„Kai dėl Galilėjaus, aš įsivaizdavau jį kitokį. Nėra abejonių, 
kad jis aistringai siekė tiesos — daugiau negu bet kas kitas. Tačiau 
sunku patikėti, kad subrendęs žmogus mato prasmę jungti savo 
rastą tiesą su paviršutiniškos, pasimetusios smulkiuose interesuose 
minios mintimis. Nejaugi toks uždavinys buvo jam toks svarbus, 
kad atiduotų jam paskutiniuosius savo metus... Jis be ypatingo 
reikalo vyksta į Romą peštis su kunigais ir kitokiais politikieriais. 
Tokie dalykai neatitinka mano susikurto paveikslo apie senojo Ga
lilėjaus vidinį savarankiškumą. Negaliu įsivaizduoti, kad aš, pa
vyzdžiui, griebčiausi kažko panašaus reliatyvumo teorijai apginti. 
Aš pagalvočiau: tiesa kur kas stipresnė už mane, ir man pasiro
dytų juokingas donkichotizmas ginti ją raitomis ant Rosinanto..." 9 

Keplerio pasinėrimas į paieškas ir tiesos stebėjimas buvo Ein
šteinui artimesni negu liepsningas visuomeninis Galilėjaus tempe
ramentas. \ 

Einšteinui priklauso Keplerio idėjų ir asmenybės charakteristi
ka, kupina gilaus kongenialumo jautimo. Einšteinas skaitė Keplerio 
laiškus, ir jie padarė jam ne mažesnį įspūdį negu klasikiniai veika
lai, kuriuose suformuluoti dangaus kūnų judėjimo dėsniai. 

„Keplerio laiškuose,— sako Einšteinas,— mes susiduriame su 
subtilių jausmų žmogumi, visa savo esybe ir aistringai atsidavusiu 
ieškojimui, kaip giliau prasiskverbti į gamtos reiškinių esmę, su 
žmogumi, kuris, nepaisydamas vidinių ir išorinių sunkumų, gebėjo 
pasiekti užsibrėžtą kilnų tikslą" 1 0. 

Keplerio kilnusis tikslas buvo pirmieji „klasikinio idealo" ap
matai — jį sudarė pasaulėvaizdžio kauzališkumas. O kas sudarė 
išorinius ir vidinius sunkumus? 

Išoriniai sunkumai išplaukė iš kauzalinio aiškinimo nesuderina
mumo su vyraujančiomis pažiūromis. Toks nesuderinamumas kitaip 
nuspalvino vidinį Keplerio pasaulį negu vidinį Galilėjaus pasaulį. 
Kepleris nebuvo linkęs nei į idėjinius kompromisus, nei į idėjinę 
kovą. Einšteinas rašo apie Keplerį. 

9 Seelig, p. 210—211. 
10 Эйнштейн, т. 4, c. 324, 
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„Nei skurdas, nei bendraamžių nesupratimas, slėgęs jį visą jo 
gyvenįmą ir veiklą, negalėjo palaužti jo dvasios. Be to, reikia atsi
žvelgti į tai, kad jis susidūrė su pažinimo sritimi, tiesiogiai kliu
džiusia religinių dogmų šalininkus. Bet jis priklausė tam nedauge
liui žmonių, kurie negali atvirai nepareikšti savo įsitikinimų bet 
kuriuo klausimu. Kartu jis nebuvo iš tų, kurie patiria instinktyvų 
pasitenkinimą, teikiamą kovos su kitais, kaip tai buvo, pavyzdžiui, 
Galilėjui, kurio kandus sarkazmas ir iki šiol teikia malonumą išsi
lavinusiam skaitytojui. Kepleris buvo tikratikis protestantas ir ne
slėpė, kad jis sutinka su visomis bažnyčios nuostatomis. Todėl jį 
laikė savotišku saikingu eretiku ir atitinkamai elgėsi su juo. 

Čia derėtų stabtelėti ties tais vidiniais sunkumais, kuriuos Kep-
leriui teko įveikti ir apie kuriuos jau buvau užsiminęs. Suprasti 
juos nėra taip lengva kaip išorinius sunkumus. Viso jo gyvenimo 
tikslas buvo, matyt, tas vienintelis tikslas, kurio siekiant jam pa
vyko gerokai išsivaduoti iš tų intelektualinių tradicijų, kurių aplin
koje jis buvo gimęs. Tai buvo ne tik religinės tradicijos, pagrįstos 
bažnyčios autoritetu, bet ir bendriausia gamtos samprata, mintys 
apie kosmoso reiškinių ir žmogaus gyvenimo pažinimo galimybių 
ribotumą, taip pat apie mąstymo ir mokslinio eksperimento vertės 
reliatyvumą. 

Jis turėjo išsivaduoti iš animistinio, teleologinio mąstymo būde 
moksliniame 'tyrinėjime. Jis turėjo aiškiai suvokti, jog pats savai
me loginis-matematinis teoretizavimas, kad ir labai aiškus, nega
rantuoja tiesos ir gamtos moksluose darniausia loginė teorija nie
ko neverta, jei nesugretinta su tiksliaisiais eksperimentais ir stebė
jimais. Be panašaus filosofinio požiūrio jo veikla būtų buvusi ne
įmanoma. Jis nesako apie tai aiškiai, tačiau vidinė kova atsispindi 
jo laiškuose" 1 1 . 

Einšteinas suprato, kodėl Kepleris traukėsi iš visuomeninės ko 
vos dėl naujų mokslinių idėjų (visiškai atsisakydamas bet kokių 
kompromisų!), tačiau Einšteinas taip pat matė, kad Keplerio pažiū-

' rose, skirtingai negu Galilėjaus, išlieka vidinės kliūtys grynai kau-
zaliniam būties harmonijos supratimui. Einšteinui tebebuvo truputį 
svetimas Galilėjaus aktyvumas idėjiniuose susidūrimuose, tačiau 
jis suprato to aktyvumo reikšmę. Pačiam Einšteinui būdingas ne 
tik kepleriškas pasinėrimas į vidinį pasaulį, ne tik kepleriškas 
nesugebėjimas eiti į kompromisus, bet ir Galilėjui būdingas visiš
kas (kur kas didesnis negu Keplerio) vidinis išsivadavimas iš visko, 
kas kliudo kauzališkai suprasti pasaulio harmoniją. 

Vėl reikia rašyti tą žodį „harmonija" ir piktnaudžiauti muzikos 
terminu, norint apibūdinti Einšteino mintis ir jausmus: Einšteino 
gyvenimui būdingiausia tai, ką jis pats yra pasakęs apie Nilsą 
Borą: „aukščiausio laipsnio muzikalumas". Pasaulio sandaros har-

11 Эйнштейн, т. 4, c. 325—326. 
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moningumo jautimas, svajonė apie harmoningą visuomenę, miesto 
architektūrinių formų harmoningumo įspūdis... Ir, suprantama, har
monija tiesiogine prasme — garsų harmonija. Šiuo požiūriu Praha 
buvo labai svarbių Einšteinui įspūdžių šaltinis. Vargonų garsai 
katalikų katedrose, protestantų bažnyčių choralai, liūdni žydiškų 
melodijų motyvai, galingas husitų himnų skambėjimas — vis'a tai 
susipynė su liaudies dainomis, su čekų, rusų, vokiečių kompozi
torių kūryba. 

Bendroje gan beveidėje Prahos profesorių masėje buvo ir ne
eilinių žmonių. Su kai kuriais iš jų Einšteinas suartėjo. Susifor
mavo aplinka, atitinkanti Einšteino reikalavimus moksliniam inte
lektualiniam bendravimui. Ji atitiko ir jo muzikinius polinkius. 

Einšteinas draugavo su matematiku Georgu Piku. Pastarasis 
buvo artimas Einšteinui dar tuo, kad jis nuo jaunystės, kai buvo 
pas Mdchą eksperimentinės fizikos asistentu, domėjosi fizikos 
problemomis. Šis penkiasdešimtmetis profesorius, kaip ir Lampa, 
buvo Macho šalininkas. Einšteinui jis tapo nenuilstančiu oponentu 
filosofiniuose ginčuose. Be to, Einšteinas šiuo laikotarpiu stengėsi 

įveikt i ypatingus sunkumus, susijusius su bendrosios reliatyvumo 
teorijos matematiniu aparatu, ir jį labai domino pokalbiai su Piku 
matematiniais klausimais. Kaip tik Pikas pasiūlė Einšteinui susipa
žinti su italų matematikų Ričio ir Levio-Civitos veikalais, pratur
tinusiais Einšteino matematinį arsenalą. Pikas mėgo griežti smui
ku. Jis supažindino Einšteiną su kitais muzikos mėgėjais, ir jų mu
zikiniai susitikimai vykdavo beveik kasdien. 

Vėliau, hitlerinės okupacijos metais Čekoslovakijoje, Pikas 
buvo nukankintas mirties stovykloje. 

Einšteinas dažnai lankydavosi senovės istorijos profesoriaus, 
sanskrito specialisto Morico Vinternico namuose. Juos skiriantys 
profesiniai interesai netrukdė gyvai šnekėtis bendrosiomis, ypač 
literatūrinėmis, temomis. Traukė Einšteiną ir liuksmas penkių Vin
ternico vaikų, su kuriais jis susidraugavo, pulkelis. Einšteinas atsi
nešdavo ii savo smuiką. Jam akompanuodavo Vinternico pusseserė, 
muzikos mokytoja, labai reikli atlikėja — Einšteinas vadino ją savo 
griežtuoju seržantu. 

Kuklumas, gerunias, draugiškumas ir humoras, dažniausiai ne
piktas, padėjo įgyti Einšteinui nemaža draugų. Tačiau, kad ir keis
ta, kaip tik dėl tų savybių atsirado priešų. Kuklumas dažnai būda
vo išverčiamas į nepagarbumą .profesoriaus vardui, o tai šokiravo 
Helerto aplinką universitete ir už universiteto ribų. Kuklus Ein
šteino kostiumas (ko gero jis buvo daugiau negu kuklus) atrodė 
kaip maištas prieš akademiškąjį respektabilumą. Ta proga papasa
kosime (Filipo Franko žodžiais' 2) istoriją apie Einšteino paradinį 
universiteto mundurą; tokį privalėjo turėti kiekvienas profesorius 

18 Fiank, p. 100. 

pristatymo imperatoriui atvejui. Šis munduras su auksiniais galio
nais ir trikampė kepurė "su plunksnomis- buvo perduoti Frankui, 
po keitusiam Einšteiną Prahoje, paskui munduras puošė ir svarbiau-
Hia gelbėjo nuo Prahos žiemos pabėgusį iš Rusijos kazokų gene
rolą, kuris sugraudino Franko žmoną savo sustirusia išvaizda. Pas
kui Einšteino špaga ir trikampė kepurė buvo saugomos kaip relik
vijos universiteto muziejuje, kol okupacijos metais nacistai viešai 
jų nesudegino. 

Daugelį erzino Einšteino gerumas ir draugiškumas. Tas savybes 
patyrė įvairių socialinių grupių žmonės. Universitete Einšteinui 
negalėdavo atleisti, kad jis vienodai nuoširdžiai kalbasi ir su kole
gomis, ir su universiteto tarnautojais. Ir pagaliau daugiausia priešų 
Einšteinui padėjo Įgyti jo humoras. Visų pirma, ne visada jis bū
davo nepiktas. Antra, kiekvienas pajuokavimas, išeinantis už stan
dartinių profesoriško šmaikštumo rėmų, atrodė įtartinas griežtiems 
rėmėjams to juokingo manieringumo ir pasipūtimo, kurį Leninas 
visai kitu metu ir visai kita proga vadino prancūzišku žodžiu 
„pruderie" 1 3 . 

1911 metais Einšteinas buvo' nuvykęs iš Prahos į Briuselį į Sol-
vės kongresą. Gan vidutinis mokslininkas ir labai žymus inžinierius 
Solvė nusprendė supažindinti su savo fizikinėmis idėjomis žymiau
sių pasaulio fizikų konklavą. Kaip stambių chemijos gamyklų sa
vininkas ir mokslo rėmėjas jis buvo pažįstamas su vokiečių che
miku ir fiziku Volteriu Nernstu. Jie priėjo nuomonės, jog reikia 
sukviesti į Briuselį žymiausius fizikus, aptarti aktualiausias proble
mas, pasidalyti moksliniais pasiekimais ir kritiškai apsvarstyti gin
čytinus teiginius. Nernstas sudarė kviečiamųjų sąrašą, o Solvė 
ėmėsi finansuoti tąjį sumanymą: kiekvienam dalyviui buvo apmo
kamos kelionės išlaidos, išlaikymas Briuselyje ir išmokama dar 
tūkstantis frankų. 

Solvės kongrese 1911 metais dalyvavo palyginti nedidelė moks
lininkų grupė. Jų tarpe buvo Rezerfordas iš Anglijos, Marija Sklo-
dovska-Kiuri, Puankarė, Perenas ir Lanževenas iš Prancūzijos, 
Plankas ir Nernstas iš Vokietijos, Lorencas iš Olandijos, Einšteinas 
ir Hazenjorlis iš Austrijos-Vengrijos. Solvės įžanginis sveikinimas 
ir jo pranešimas apie savo paties teoriją neatėmė daug laiko. Leng
vai susitaikęs su mintimi, kad netapo genijumi, Solvė nusprendė 
kviesti analogiškus kongresus ir ateityje; vienu metu jie buvo 
svarbiausi reguliarūs fizikų tarptautiniai susitikimai. 

Solvės 1911 metų kongrese buvo gyvai svarstoma reliatyvumo 
teorija. Einšteinas laiške į Ciūrichą savo draugui daktarui Henri
kui Cangeriui rašė, kad reliatyvumo teorijos esmė nebuvo supras
ta. Konkrečiai, Puankarė, Einšteino nuomone, nepaisant jo teorijų 
gudrumo," silpnai suprato situaciją fizikoje. 

AeHUH B. U. rioAH. co6p. ccre., T . 33, c. 452. 
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Vis dėlto kongresas padarė labai stiprų įspūdį Einšteinui. Laiške 
Cangeriui jis su ypatinga šiluma rašė apie Lorencą: „...Jis yra inte
ligentiškumo ir taktiškumo stebuklas. Tikras gyvas meno kūrinys! 
Mano nuomone, Lorencas — pats inteligentiškiausias iš visų daly
vaujančių teoretikų..." 1 4 

Vėliau, 1928 metais, kai Lorencas mirė, Einšteinas pasakė prie 
jo kapo kalbą, kurioje pakartojo tą pačią mintį: 

„Savo gyvenimą jis iki mažiausių smulkmenų kūrė taip, kaip 
kuriamas vertingas meno kūrinys. Niekur neapleidžiantys jo ge
rumas, kilnumas ir teisingumo jausmas kartu su giliu intuityviu 
žmonių ir situacijos supratimu darė jį vadovu visur, kad ir kur jis 
dirbtų. Visi su džiaugsmu sekė paskui jį, jausdami, kad jis siekia 
ne valdyti žmones, o tarnauti jiems. Jo paveikslas ir darbai tar
naus gėriui ir švietimui dar daugeliui kartų" 1 5 . 

Lorencas buvo artimas Einšteinui ne tik savo interesais. Tai 
buvo žmogus, kuriam „antasmeniška" buvo asmeniškiausias daly
kas. Kai nauji atradimai sutriuškino klasikinę fiziką, Lorencas pa
reiškė, kad gailisi, jog nemirė anksčiau už senųjų principų žlugi
mą, įdomus čia visai ne tragiškasis rekviem klasikinei fizikai. Ap
gailestavimas dėl žlugusių vertybių tikriausiai buvo ne toks jau 
organiškas ir jį pakeisdavo džiaugsmingas naujovių suvokimas, 
įdomus čia stiprumas emocinių įspūdžių, gautų analizuojant moks-
i.o raidą. Žmogus, kuriam mokslas tokiu mastu buvo požiūrio į gy
venimą pagrindas, buvo iš tikrųjų „inteligentiškumo stebuklas". 
Einšteino santykis su mokslu buvo taip pat labai emocionalus, bet 
jeigu Einšteiną būtų paklausę, ar perversmai moksle nesukelia 
jam minčių apie jo paties gyvenimą ir mirtį, jis būtų tikriausiai 
atsakęs, kad tokių minčių jam iš viso nekyla. Maždaug taip jis 
atsakydavo į kai kuriuos analogiškus klausimus. Einšteinui „antas
meniška" ne tik užpildydavo sąmonę, bet priversdavo mintį sklan
dyti tokiose aukštybėse, iš kur savas gyvenimas ir sava mirtis jau 
atrodė neesminiai. 

Praėjus metams po Solvės kongreso, Einšteinas išvyko iš Pra
hos ir vėl atsidūrė Ciūriche. 1912 metais jam pasiūlė teorinės fizi
kos katedrą Ciūricho Politechnikume, kur jis kadaise mokėsi. 
Politechnikumo — federalinės įstaigos — mokslo lygis buvo nepa
lyginamas su Ciūricho universitetu, pavaldžiu kantono administra
cijai. Šveicarijos federalinei vyriausybei, jau seniai pavyko pada
ryti Politechnikumą viena geriausių aukštųjų mokyklų Europoje ir 
ypač pasiekti aukš to—ne žemesnio negu universitetuose — fizi
kos ir matematikos dėstymo lygio Materialinis nepriklausomumas, 
savarankiška katedra, išlikę prisiminimai apie Ciūrichą — galbūt 

1 4 Heile Zeit, S. 43. 
16 3ÛHiiireùH, T. 4, c. 95. 
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tie motyvai nebuvo lemiami Einšteinui, bet jie buvo lemiami 
Milevai t Ji seniai veržėsi atgal į Šveicariją. 

Išvažiuodamas iš Prahos, Einšteinas pamiršo parašyti pareiški
mą į Vieną, ir jo išėjimas liko neįformintas, o tai labai neramino 
kažkokius švietimo ministerijos valdininkus. Po keleto metų 
Einšteinas sužinojo apie jų nerimastį ir paskubėjo atlikti visa, kas 
buvo reikalinga. 

Ciūriche Einšteino nekantriai laukė ne tik Politechnikume. Jo 
laukė seni draugai, ypač Marselis Grosmanas. Einšteinas taip pat 
norėjo susitikti su senu bičiuliu. Jis ir dabar ieškojo jo pagalbos. 
Einšteinas ir Grosmanas prisiminė, kaip daugiau negu prieš dvy
lika metų Grosmanas atleido Einšteiną nuo būtinumo lankyti ma
tematikos paskaitas. Dabar ta sistema davė savo vaisius, kurie 
kėlė nerimą Einšteinui. J is jau žinojo, ko jam reikia tarp įvairių 
matematikos sričių. Klausimas lietė linijų ir paviršių kreivumo 
problemas. Pikas Prahoje paminėjo Einšteinui kai kurias- geomet
rijos sąvokas, kurios galėtų padėti jam susidoroti su sunkumais 
toliau apibendrinant reliatyvumo teoriją. Tačiau tų nurodymų 
buvo per maža. Reikėjo pritaikyti kreivumo sąvoką ne tik linijoms 
ir paviršiams, bet ir trimatei erdvei, ir keturmačiam erdvei-laikui. 
Be geometrinio mąstymo gilumo ir aiškumo, be tam tikrų fizikinių 
užduočių, padėjusių pasirinkti matematinius metodus, reikėjo pla
taus ir sistemingo matematinio pasirengimo. 

Grosmanas įsileisdavo su Einšteinu į ilgus pokalbius, supažin
dindavo su matematiniais metodais, tinkamais naujai fizikinei 
užduočiai išspręsti. Paskui Einšteinas jau vienas gilindavosi į 
problemos matematines detales. Darbą, kaip ir studijų metais, nu
traukdavo ginčai apie fizikos ir matematikos reikšmę. Abu supra
to, kad atėjo laikotarpis panaudoti fizikoje tokias matematikos 
sritis, kurios atsirado iš poreikio suderinti ir pagrįsti „darbines" 
sritis. Dabar bet kuri iš pirmo žvilgsnio pati toliausia matemati
kos sritis galėjo pasirodyti esanti „darbine" ir tenkintis sritimis, 
jau naudotomis fizikos, reiškė likti beginkliu gvildenant naujas 
fizikines teorijas. -

Pokalbiai su Grosmanu atspindėjo esminį posūkį matematikos 
ir fizikos tarpusavio santykiuose. Mes jau žinome, kad Einšteinas 
skyrė matematikos evoliucijoje laikotarpį, kai matematika buvo 
traktuojama kaip pusiau empirinis mokslas, ir kitą laikotarpį, kai 
ji Įgavo nepriklausomą nuo fizikos pobūdį, suteikusį iliuzijų apie 
matematikos teiginių apriorinę arba sąlyginę kilmę. Trečiasis lai
kotarpis prasidėjo tada, kai matematika, negrįždama prie primity
vaus empirinio supratimo, išryškino savo ryšį su fizikiniu eksperi
mentu, kai eksperimentui buvo lemta spręsti klausimą apie ma
tematinių teorijų egzistavimo realumą. Vėliau susipažinsime su 
bendrąja reliatyvumo teorija, kur tos frazės Įgyja konkretesnį vaiz
dą, nes bendrojoje reliatyvumo teorijoje fizikiniai procesai eidvė-
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je ir laike kaip tik traktuojami kaip erdvės ir laiko geometrinių 
savybių pokyčiai. Būtent apie tas problemas ir kalbėdavosL Einštei
nas su Grosmanu Ciūriche. 

Ciūricho Politechnikume Einšteinas skaitė paskaitas per 
1912—1913 metų žiemos semestrą (analizinę mechaniką, termodi
namiką), 1913 metų vasaros semestrą (ištisinių aplinkų mechaniką, 
šilumos kinetinę teoriją) ir 1913—1914 metų žiemos semestrą 
(elektrą ir magnetizmą, geometrinę optiką). Be to, jis vadovavo sa
vaitiniams fizikos koliokviumams. Apie juos pasakoja Maksas 
Laujė, kuris 1912 metais atvyko į Ciūrichą kaip ekstraordinarinis 
profesorius. 

„Kiekvieną savaitę Einšteinas rengė koliokviumą, kuriame 
būdavo referuojama apie naujus fizikos veikalus. Tai vykdavo 
Politechnikume, į kurį susirinkdavo ir visi docentai, taip pat daug 
studentų fizikų iš universiteto... Po koliokviumo Einšteinas su vi
sais, kas norėdavo prie jo prisidėti, vykdavo vakarieniauti į 
„Kronehalę". Reliatyvumo teorija buvo pagrindinė diskusijų te
ma... Ypač gyvos tos diskusijos buvo 1913 metų vasarą, kai tempe
ramentingasis Paulis Ėrenfestas aplankė Ciūrichą. Tarsi dabar 
matau prieš save lydimus viso būrio fizikų Einšteiną ir Erenfestą, 
kopiančius į Ciūricho kalną, ir girdžiu džiūgaujantį Erenfesto bal
są: „Aš supratau" , 6 . 

Bendravimas ir draugystė su Erenfestu truko dvidešimt metų — 
iki Erenfesto mirties 1933 metais — ir turėjo didelės reikšmės 
Einšteinui. Tai buvo vienas žymiausių fizikų iš kartos, kurioje 
buvo tiek daug talentingų teorikų, ir kartu nepaprastai kuklus, 
jautrus ir geras žmogus. Jis buvo vienas iš artimiausių Einšteino 
draugų, galbūt pats artimiausias iš Europos fizikų. 

Iš Ciūricho Einšteinas 1913 metų rudenį buvo nuvykęs į Vieną 
gamtotyrininkų kongresan. Jis skaitė tame kongrese palyginti 
populiarų (skirtą ne tik fizikams) pranešimą apie bendrąją relia
tyvumo teoriją. Ši teorija dar nebuvo sukurta, tačiau Einšteinas 
išsakė bendriausius samprotavimus, kuriuos galima pateikti jau 
čia, nelaukiant būsimos mūsų pažinties su bendrosios reliatyvu
mo teorijos turiniu. 

Einšteinas kalbėjo Vienoje apie šią teoriją kaip apie naują 
gravitacijos teoriją. Jis lygino gravitacijos teoriją su elektros teo
rija, kai ji dar plėtojosi. XVIII amžiuje apie elektrą buvo žinoma 
vien tai, kad egzistuoja krūviai, kurie pritraukia arba atstumia 
vienas kitą atvirkščiai proporcingai atstumo kvadratui. Iš mokslo 
apie trauką žinome iš tiesų kažką analogiško — sunkių kūnų sąvei
kos dėsnį ir tik jį. Tačiau mokslas apie elektrą per pusantro šimt
mečio priėjo jau prie elektromagnetinio lauko sąvokos. Laikas bu
vo pereiti prie sudėtingesnės sampratos ir gravitacijos teorijai. 

16 Seelig, p. 132. 
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Taigi kalbama apie tai, kad gravitacija traktuotina kaip tam 
llkicis erdvės apibūdinimas. Einšteinas artėjo tais metais prie gra-
vii.Kjjos kaip erdvės ypatingos geometrinės savybės sampratos... 
Tačiau nereikia užbėgti į priekį ir kalbėti jau dabar apie geomet-
ilnę erdvės savybę, kurią Einšteinas sutapatino su gravitacija. 

Būdamas Vienoje, Einšteinas aplankė Ernstą Machą, kuris gy
veno Vienos apylinkėse. Machui buvo 75 metai, jis buvo paralyžiuo
tas. Einšteinas pamatė senį susivėlusią barzda, geraširdiška ir 
gudroka veido išraiška. Frankas, aprašydamas tą susitikimą, pažy
mi, kad Machas buvo panašus į seną valstietį iš slavų šalies... 1 7 

Pokalbio su Machu turinį Einšteinas prisiminė 1955 metais kal
bėdamasis su Bernardu Koenu. Matyt, ginčas daugiausia vyko apie 
molekulių ir atomų buvimą l 8 . 

Truputį vėliau, išdėsčius bendrąją reliatyvumo teoriją, mums 
pasidarys aiškiau, kokia milžiniška intelektualinė įtampa buvo 
būdinga Einšteinui jos kūrimo metais. Visiems, kurie susitikdavo 
su Einšteinu, išlikdavo įspūdis, kad jo mintys dirba beveik nepa
liaujamai, kad jų darbas nenutrūksta ir pokalbių su draugais metu, 
ir šeimoje. 

Šeimyninis Einšteino gyvenimas tuo tarpu krypo į neišvengia
mą finalą: Einšteinas ir Mileva Marič darėsi vienas kitam vis 
svetimesni. 

BERLYNAS 

...Aš turiu omenyje savo polinkį J 
ilgą ramybę ir tylius apmąstymus, 
karštą ir įgimtą meilę taikai, toli
miems nuo karo dalykų užsiėmi
mams... 

Numa Pompilijus (Plutarchas 
„Paralelinės biograiijos") 

Revoliucija moksle ir technikoje, kurią padarė elektra, daugeliu 
požiūrių buvo pasirengimas puse šimtmečio vėliau įvykusiai ato
minei revoliucijai ir jos repeticija. Šimtmečio pradžioje iškilo nau
jos technikos šakos (radiotechnika, rentgenotechnika, vakuuminių 
elektrotechninių prietaisų naudojimas srovės keitikliams ir kt. ), 
kuriose fizikinis eksperimentas tapo būtina ir nuolatinė gamybos 
sąlyga. Stambiosios elektrotechnikos firmos pirmos buvo privers
tos susikurti fizikos laboratorijas, kuriose buvo atliekami tyrimai 

1 — . 

» Zr. Frank, p. 104. o . .... . . ,, 
18 Zr. Cohen B. An interview with Einstein.—„Scientific American , 

July 1955, v. 193, p. 69—73. 
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be iš anksto suformuluotos taikomosios užduoties. Technikoje vis 
svarbesni tapo kartu su laukiamais rezultatais ir nelaukti tyrimų 
rezultatai. Apsiriboti taikomaisiais, iš anksto suformuluotais užda
viniais, reiškė užkirsti kelią į iš principo naujus, žinomų dalykų 
ribas peržengiančius praktinius atradimus. Todėl „General Elec
tric Company" pasikvietė įžymųjį elektrofiziką Karlą Šteinmecą 
vadovauti jos laboratorijoms, suteikdama teisę imtis to, kas patin
ka, kad tik visi laukiami ir nelaukti vaisiai atitektų firmai. Tokių 
pavyzdžių pasitaikydavo vis. dažniau. Buvo kuriami institutai, ku
riuose koncentruodavosi teorinė mintis, vis dažniau tampanti iš 
principo naujų techninės pažangos tendencijų šaltiniu. Tokie 
institutai priklausomai nuo sąlygų ir tradicijų būdavo universitetų 
katedros, aukštųjų technikos mokyklų laboratorijos, įstaigos, įei
nančios į mokslų akademijų ir mokslinių draugijų sudėtį, o Jung
tinėse Amerikos Valstijose — privatūs institutai. 

Atsirado ir specialių valstybinių arba privačiomis lėšomis vy
riausybių iniciatyva sukurtų mokslo įstaigų, kuriose teoriniai ty
rinėjimai privalėjo duoti neabejotiną, bet iš anksto nenustatomą 
praktinį efektą. Vokiečių imperija, siekianti išplėšti iš Anglijos 
mokslinio-techninio ir pramoninio išsivystymo pirmenybę ir išliaup-
sintu „šarvuotuoju kumščiu" iš naujo padalyti rinkas, žaliavos 
šaltinius ir kapitalo išvežimo sferas, ypač energingai norėjo svies
ti ant pramoninio ir karinio konkuravimo svarstyklių lėkštės rea
liąją teorinės minties jėgą. 

Finansinė oligarchija pritarė vokiečių imperatoriaus sumany
mui sukurti draugiją ir institutą, kuriam būtų suteiktas karūnuo
tojo iniciatoriaus vardas. „Kaizerio Vilhelmo draugija" turėjo būti 
sudaryta iš bankininkų ir pramonininkų, finansuojančių institutą. 
Kiekvienam iš jų buvo suteikiamas senatoriaus vardas, speciali 
mantija ir teisė būti iškilminguose pietuose dalyvaujant kaizeriui. 
Kas iš uoliųjų valdinių galėjo atsispirti tokiai perspektyvai? 

Kaizerio Vilhelmo institutas buvo planuojamas kurti telkiant 
žymiausius mokslininkus, mokant jiems palyginti dideles algas, 
neapkraunant pedagoginėmis pareigomis ir duodant teisę atlikinė
ti bet kokius tyrimus. Ne be pagrindo buvo spėjama, kad tie 
tyrimai atneš gan efektyvių vaisių. Konkrečiai rūpintis mokslinin
kų parinkimu apsiėmė Plankas ir Nerastas. 

Maksas Plankas — genialusis kvantinės teorijos kūrėjas, nepa
prastai plataus mokslinių interesų diapazono ir subtilios intuicijos 
fizikas, ne tik pirmasis įvertino reliatyvumo teorijos vidinį darnu
mą ir giožį, bet ir suprato arba pajuto (sunku pasakyti, kas pirme
nybę čia turėjo — logika ar intuicija), kad Einšteino teorija 
ilgam lems kryptį fizikinių tyrinėjimų, kurie atneš iš anksto nenu
sakomų, tačiau, be abejonės, svarbių rezultatų visoms mokslo "ir 
kultūros sritims, Plankas akademiniuose sluoksniuose turėjo nenu
ginčijamą autoritetą — ne tik mokslinį, bet ir moralinį. Einšteinas 
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labai mylėjo šį' liekną, padžiūvusį žmogų, kurio romantiška siela 
atsiskleisdavo, kai jis atsisėsdavo prie rojalio, if galbūt ne mažiau, 
kai jis sėsdavo už rašomojo stalo, kur iš jo plunksnos liedavosi 
straipsniai, kupini romantiškiausio atsidavimo mokslui. 

Planką gerbė ir moksliniai sluoksniai. Aristokratiška kilmė, 
organiškas prisirišimas prie nusistovėjusių elgesio normų, santū
rios manieros, laikysena,— viskas imponavo karininkijos ir valdi
ninkijos aplinkai. 

Buržuazijos dievaičiu buvo Valteris Nerastas — vienas žymiau
sių XX amžiaus chemikų, nuostabiai aktyvus ir energingas 
žmogus, organizatorius iš prigimties ir kartu nuodugnus bei origi
nalus mąstytojas. 

Plankas ir Nerastas atvyko pas Einšteiną su tokiu pasiūlymu. 
Einšteinas skiriamas Kaizerio Vilhelmo instituto direktoriumi. Jis 
išrenkamas į Prūsijos mokslų akademiją. Jis tampa Berlyno univer
siteto profesoriumi ir skaito minimalų paskaitų skaičių, kurių 
apimtį jis pats nusistato. Jeigu Einšteinas norės, galės dalyvauti 
kitų institutų ir korporacijų darbe. Tačiau jokie įpareigojimai jam 
neužkraunami, jis gali tyrinėti bet kurias problemas. 

Einšteinas suprato, kad sutikęs išsyk ir visiškai galės pasinerti 
į tuos apmąstymus, kurie tuo metu buvo nukreipti į reliatyvumo 
teorijos apibendrinimą. Be to, Berlyne buvo žymiausieji fizikai ir 
matematikai. Kalbėdamasis su Nerastu ir Planku, jis išgirdo ir šį 
argumentą. Kai pokalbis nukrypo į reliatyvumo teoriją, Einšteinas 
pareiškė, kad, Lanževeno nuomone, pasaulyje tik dvylika žmonių 
supranta teorijos prasmę. Iš tų dvylikos — aštuoni yra Berlyne, 
atsakė Nerastas Bet vis tiek Einšteinas dvejojo. Jis nenorėjo pa
likti taikios ir tolerantiškos Ciūricho atmosferos ir susidurti su ka< 
ringą, pasipūtėliška ir nelojalia Berlyno atmosfera. O susidurti 
teks nepaisant akademinių sluoksnių izoliuotumo—tai Einšteinas 
suprato gerai. 

Pokalbis baigėsi Einšteino sutikimu, tačiau negalutiniu. Einštei
nas paprašė truputį laiko apsigalvojimui. Būdingas Einšteinui nuo
latinis žaismingumas (toks tolimas nuo helertiškojo respektabilu
mo): Nerastas ir Plankas turėsią vėl atvykti į Ciūrichą; jeigu 
Einšteinas, pasitikdamas juos stotyje,. laikys rankose puokštę rau
donų gėlių, vadinasi, jis sutinka persikelti į Berlyną. Baltos gėlės 
būtų reiškusios atsisakymą. 

Kai Nerastas ir Plankas vėl pasirodė Ciūricho stoties perone, 
Einšteinas pasitiko juos su raudonomis gėlėmis. 

Mileva pasiliko Ciūriche. Išsiskyrimas jau buvo pribrendęs, ir, 
išvykdamas į Berlyną, Einšteinas paliko šeimą galutinai. 

Berlyne Einšteino pagrindinė mokslinio bendravimo forma su 
nauja aplinka tapo savaitinis fizikos seminaras. Jis veikė per vi
sus Einšteino buvimo Berlyne metus. Į seminarą, be Einšteino, at
vykdavo fizikai, tapę jo draugais. Be Nerasto ir Planko, čia būdavo 
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Maksas Laujė, 1912 metais kartu su savo mokiniais atradęs ren
tgeno spindulių difrakciją — vieną iš svarbiausių medžiagos san
daros naujos sampratos eksperimentinį pagrindą. Laujei priklausė 
ir rimti teoriniai darbai, konkrečiai sistemingas ir išsamus reliaty
vumo teorijos išdėstymas. Seminarą lankė žinomi fizikai Gustavas-
Hercas, Frankas, vėliau Srėdingeris. Pastarojo šlovė dar turėjo at
eiti, su jo vardu netrukus susidursime kalbėdami apie 1924—1926 
metais sukurtus kvantinės mechanikos pagrindus. Seminare vienu 
metu lankydavosi Liza Meitner; jos vardas nuskambėjo ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje ryšium su urano skilimo atradimu. 

Visiems seminaro dalyviams liko šviesūs prisiminimai apie jį, 
ir tuose prisiminimuose išsiskiria Einšteino figūra. Reikalas ne vien 
tik tas, kad seminaro susirinkimuose iš jo lūpų nuskambėdavo pa
čios giliausios idėjos, kurias kada nors buvo tekę girdėti. Einštei
nas, elgdavosi laisvai ir nuoširdžiai, lengvai perprasdavo, savo 
draugų idėjas, ir tai duodavo seminarui toną (tai buvo aukščiau
sias lojalumas ir didžiausias mokslinis jautrumas, bet tai buvo ge
nijaus prerogatyva). Tačiau oficialių posėdžių, konkrečiai Prūsijos 
mokslų akademijos susirinkimų, naujasis akademikas beveik ne
lankydavo. Jis pasakodavo — ir čia jo humoras prarasdavo įprasti
nį geraširdiškumą — apie tuos posėdžius, kur diskusijos specia
liais ir konkrečiais klausimais vyksta dalyvaujant miegantiems, 
tačiau išlaikantiems orią ir reikšmingą išraišką kolegoms, apie 
netikėtai kylantį susidomėjimą, kai sprendžiami klausimai, nesusi
ję su mokslu ir duodantys pretekstą temperamentingai pasisakyti 
mokslininkams, kuriems mokslas daug davė, bet jie mokslui nieko 
nėra davę 

Einšteino susierzinimą kėlė ir profesūros etiketo reikalavimai. 
1914 metų gegužės mėnesį jis rašė į Ciūrichą Gurvicui: 

„Gyvenimas čia, priešingai negu buvo laukta, ima klostytis ne
blogai; mano dvasinę ramybę drumsčia tik tai, kad mane muš-
truoja dėl visokių niekų, pavyzdžiui, drabužių, kuriais aš priva
lau rengtis, nes kitaip kažkokie dėdulės priskirs mane prie 
visuomenės atmatų" 2 . 

Jš pradžių Einšteino gyvenimas Berlyne buvo palyginti ramus. 
Jis įgydavo vis naujų draugų ir kol kas nepastebėjo priešų. Jo są
monė buvo pasinėrusi į judėjimo su pagreičiu reliatyvumo proble
mą, gravitacijos problemą, į erdvės geometrinių savybių priklau
somumo nuo erdvėje vykstančių įvykių problemą. Apie tai jis 
galvodavo visą laiką. Filipas Frankas prisimena, kaip kartą, atvy
kęs į Berlyną, jis susitarė su Einšteinu kartu aplankyti astronomijos 

Frank, p. 109. 
Seelig, p. 247. 
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observatoriją Potsdame. Jie nutarė susitikti sutartu laiku ant vieno 
tilto. Frankas, kuris turėjo daug reikalų, nerimavo, ar suspės laiku. 
„Nieko, aš palauksiu ant tilto",— tarė Einšteinas. „Bet juk jūs 
UtŠite laiką". „Nė kiek! Savo darbą aš galiu dirbti bet kur. Man 
nė kiek ne sunkiau galvoti apie savo problemas ant tilta negu na
mie". Jo mintys, toliau pasakoja Frankas, buvo panašios į srautą. 
Bet kuris atitraukiantis pokalbis buvo panašus į akmenį galingoje 
upėje, negalintį turėti įtakos jos t ėkmei 3 . Todėl nuolatinis ir be 
galo kryptingas minties darbas netrukdė Einšteino įgimtam pomė
giui bendrauti. 

Kartais tas pomėgis virsdavo netikėtu afrontu. Kartą Einšteinas 
sužinojo, kad jo berlynietis kolega, psichologijos specialistas 
profesorius Strumpfas domisi pojūčiais ir vaizdiniais, susijusiais su 
erdve. Etiketo laikymasis čia galėjo sutapti su įdomiu pokalbiu, ir 
Einšteinas nuvyko rytmetinio vizito. Pasitikusi jį kambarinė pasa
kė, kad ponas slaptasis patarėjas išėjęs, ir paklausė, ką reikia per
duoti. „Nieko, aš užsuksiu dieną, o kol kas pasivaikščiosiu parke". 
Antrą valandą dieną jis vėl užsuko, ir sumišusi kambarinė prane
šė, kad Herr Geheimrat atsigulė pailsėti po pusryčių, kadangi 
Einšteinas neįspėjęs jo dėl savo vizito. „Na, ką gi, aš užsuksiu 
vėliau". Po antrojo pasivaikščiojimo Einšteinas užsuko ketvirtą 
valandą. Šį sykį slaptasis patarėjas buvo namie, ir Einšteinas pasa
kė kambarinei: „Štai matote, galų gale kantrybė ir atkaklumas su
silaukė atpildo". Strumpf ai buvo be galo patenkinti dėl vizito ir 
susiruošė pradėti mandagų pokalbį. Bet Einšteinas ėmė kalbėti apie 
erdvės sąvoką. Vargšelis Strumpfas, neturėjęs fizikinio ir matema
tinio pasirengimo, visiškai nieko nesuprato ir nepajėgė įterpti į 
pokalbį nė vieno žodžio. Po kokių keturiasdešimties minučių 
Einšteinas pastebėjo, kad kalbasi pats su savimi, o vizitas užtruko 
ilgiau negu pridera. Jis greitai išėjo. 

Tokie atvejai, suprantama, nesudrumsdavo Einšteino dvasinio 
pasaulio. Su nesidomėjimų ir nesupratimu jis susidurdavo ir pro
fesiškai artimoje aplinkoje. Jam kėlė nerimą žmonės, kurie atrodė 
sukurti vykdyti bet kokius agresyvios valstybės ketinimus. Einštei
nas tuos imperijos ištikimuosius pavaldinius prisiminė iš Miunche
no laikų. Dabar, kaip jis prisipažino, jis baiminosi „šaltų blondinų, 
kuriems svetimas supratimas ir kurie neleidžia sau abejoti". Artė
jo įvykiai, leidę „šaltiesiems blondinams" išeiti į avansceną. 
Praėjus pusei metų nuo Einšteino atvykimo į Berlyną, prasidėjo 
karas. 

Savo „Mein Weltbild" Einšteinas išsakė, požiūrį į karą Ir milita-
rizmą: „Aš labai niekinu tuos, kurie gali su malonumu žygiuoti ri
kiuotėje pagal muziką, tie žmonės gavo smegenis per klaidą — jiems 

» Pank, p. 118—119. 
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pakaktų ir stuburo smegenų. Reikia, kad ta civilizacijos gėda iš
nyktų. Herojiškumas pagal komandą, keliai į pakvaišimą, šlykšti 
nacionalizmo dvasia — kaip aš neapkenčiu viso to. Koks šlykštus ir 
paniekos vertas yra man karas. Geriau jau leisčiau save sukapoti j 
gabalus negu dalyvaučiau tokiame niekšingame dalyke. Nepaisant 
visko, aš tikiu žmonija ir esu įsitikinęs: visos tos šmėklos būtų iš
nykusios seniai, jeigu mokykla ir spauda neiškraipytų tautų sveikos 
nuovokos politikos ir biznio sumetimais" 4 . 

1914 metų liepos mėnesį Berlyno gatves užtvindė marširuojan
čios gretos, o šaligatvius — minios džiūgaujančių kaizerio ir armi
jos gerbėjų. Einšteinas netrukus sužinojo apie šovinizmo apraiškas 
ir kitose šalyse. Rugpjūčio mėnesį jis rašė Ėrenfestui: 

„Išprotėjusioje Europoje dedasi kažkas neįtikima. Tokie laikai 
rodo, kokiai pasigailėjimo vertai gyvulių veislei mes priklausome. 
Aš tyliai toliau darau taikius tyrimus ir apmąstymus, tačiau mane 
apėmęs gailestis ir pasipiktinimas" 5. 

Gruodžio pradžioje — naujas laiškas Ėrenfestui, pilnas pykčio 
ir dar didesnio pasišlykštėjimo nacionalistiniu išsigimimu ir karu. 
„Tarptautinė katastrofa sunkia našta prislėgė mane kaip interna
cionalistą. Gyveni „didžiojoje epochoje" ir vargais negalais taiks-
taisi su faktu, kad priklausai šlykščiai gyvulių rūšiai, kuri didžiuo
jasi savo tariama laisva valia". 

Tuo pačiu metu — laiškas Lorencui apie kontaktų tarp 
kariaujančių šalių mokslininkų palaikymą. Laiško pabaigoje eilu
tės: „Jeigu kontaktai bus nutraukti, vadinasi, žmonėms reikalinga 
idiotiška fikcija, skatinanti tarpusavio neapykantą. Kadaise tai 
buvo religija, dabar — valstybė" 6. 

Prasidėjus karui, revoliucinio internacionalizmo šalininkai 
pasitraukė į pogrindį. Einšteinas jautė kažkokį slegiantį košmarą. 
Jį supančioje akademinėje aplinkoje netikėtai išryškėja zoologinio 
šovinizmo bruožai. Žmonės, kurie dar neseniai atrodė jam niekuo 
nekalti filisteriai su taikiausiais polinkiais ir nuoširdžia pagarba 
pasaulinei kultūrai, dabar mėgavosi karinių maršų garsais, šūks
mais apie Rusijos, Prancūzijos, Anglijos sunaikinimą, su džiaug
smu pasakojo vienas kitam apie tūkstančių žmonių žuvimą. Buka
protiški ir pikti straipsniai bei brošiūros apie istorinę Vokietijos 
misiją nustūmė nuo jų stalų Lesingą ir Šilerį. Ostvaldas kalbėjo 
apie Europos pajungimą Hohencolernų imperijai kaip apie pasau
linės istorijos didingiausią uždavinį ir pasirašė vokiečių mokslinin-

4 Comment je vois le monde, p. 12. 
5 Einstein on peace.-Ed. by Otto Nathan and Heinz Norden. Pref 

by Bertran Russel. Simon Schuster. New York, I960, p. 36^-37 Toliau 
zymjma: Einstein on peace, nurodant puslapį. 

6 Einstein on peace, p. 11. 
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ki| kreipimąsi, kupiną šlykštaus pangermanizmo. Kiti — ir tarp jų 
Plankas — vaikštinėjo sutrikę ir kartojo iš kitų nusiklausytas šne
kas apie Vokietijos „teisėtus reikalavimus". Einšteinas daugiau 
nepajėgė, kaip anksčiau, laisvai ir nuoširdžiai bendrauti su kolego
mis. Negalėjo jis ir užsidaryti, visiškai atsiduoti fizikos proble
moms. Aplink jį, išskyrus keletą artimiausių draugų, nebuvo 
bendraminčių, išlaikiusių savyje ištikimybę laisvei ir internaciona
liniam solidarumui. Revoliucinių grupių, stojusių prieš imperialis
tini karą, veikla tiesiogiai Einšteino nepasiekė, bet netrukus jo 
bc ndraminčiu tapo Romėnas Rolanas ir apie Rolaną susitelkę 
mokslininkai bei rašytojai. t 

1915 metų kovo mėnesį Einšteinas parašė Rolanui laišką, kuria
me pareiškė atiduodąs save Rolano sukurtos antikarinės organiza
cijos „Naujoji tėvynė" nuožiūrai. J is rašė, kad Europoje po tris 
šimtmečius trukusio įtempto kultūrinio darbo religinę beprotybę 
pakeitė nacionalistinė. Einšteinas rašė apie mokslininkus, kurie 
elgiasi taip, tarsi jiems būtų amputuotos galvos smegenys. Raciona
lizmo apaštalui tai, kad mokslininkų protus pakeitė zoologiniai ins
tinktai, reiškė Europos inteligentijos tragišką katastrofą. 

1915 metų rudenį Einšteinas ištrūko į Šveicariją, kur gyveno 
Mileva Marič ir jo vaikai, su kuriais Einšteinas norėjo pasimatyti. 
Kartu su Ciūricho laikų draugu Cangeriu jis aplankė tuo metu 
Šveicarijoje Vėve gyvenantį Romėną Rolaną. Per tą susitikimą 
Einšteinas sužinojo, kad visose kariaujančiose valstybėse yra karo 
priešininkų grupių. Pokalbis su Rolanu padarė jam stiprų įspūdi. 
Einšteinas pasijuto internacionalinės sandraugos, besipriešinančios 
šovinistiniam tvaikui, dalyviu. 

Romėnas Rolanas užrašė savo dienoraštyje: 
„Po pietų mes visą laiką sėdėjome viešbučio terasoje, išeinan

čioje į sodą, kur virš medingų žydinčių gebenių sukosi bičių spie
čiai. Einšteinas dar jaunas, nedidelio ūgio, jo veidas stambus ir 
pailgas. Plaukai tankūs, truputį susigarbiniavę,.sausi, labai tamsūs, 
truputj žilstelėję. Kakta aukšta, burna labai maža, nosis truputį 
didoka ir storoka, lūpos putlios, ūsai trumpai pakirpti, skruostai 
pilni. Jis kalba prancūziškai, kartais sutrikdamas ir įterpdamas vo
kiškų žodžių Einšteinas labai gyvas, labai dažnai juokiasi. Kartais 
humoristine forma išreiškia pačias giliausias mintis. Einšteinas 
laisvai dėsto savo mintis apie Vokietiją — savo antrąją arba net 
pirmąją tėvynę. Nė vienas kitas vokietis nekalbėtų taip laisvai. Ir 
kiekvienas jo vietoje kentėtų nuo dvasinės izoliacijos per tuos 
baisius metus. Bet Einšteinas — ne. Jis juokiasi. Jis rado būdą tęsti 
mokslinę veiklą. Čia turima omenyje garsioji reliatyvumo teorija, 
apie kurią neturėjau supratimo, o Einšteinas apie ją neužsiminė. 
Bet Cangeris pasakė man į ausį: „Tai didžiausia nuo Niutono laikų 
dvasinė revoliucija". Aš paklausiau Einšteinų, ar jis dalijasi savo 
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mintimis su draugais vokiečiais. Jis atsakė, kad vengia to ir yra 
linkęs naudotis sokratišku metodu — nuosekliais klausimais idė
jiška: sukrėsti pašnekovą. „Bet žmonėms tai nelabai patinka",— 
pridūrė Einšteinas" 7. 

Vėliau, 1926 metais, kai buvo pažymimas Romėno Rolano šešias
dešimtmetis, Einšteinas rašė apie susitikimą 1915 metais: 

„Vieną vienintelį kartą aš mačiau Jus savo akimis; Jūs buvote 
tada paveiktas Europoje kilusios katastrofos įspūdžio: vienišas 
mąstytojas tarp įniršusios minios, suprantantis tai, kas vyksta, ken
čiantis su žmonėmis, kenčiantis, kad negalite atverti jiems akių ir 
išvaduoti jų iš sielvarto. Jus niekuomet nepatenkino Jūsų kilniojo 
meno poveikis rinktiniams protams. Jūs stengėtės padėti visoms 
žmogiškosioms būtybėms, kurios patiria tiek daug kančių iš to, kas 
sukurta pačių žmonių. Tamsios aistros pastūmėjo šiurkščias, valsty
bėms paklusnias minias į abipusį naikinimąsi. Apakusios tos minios 
puola viena kitą, kankina viena kitą ir daro tai iš tiesų be vidinių 
abejonių. Tačiau yra žmonių — jų nedaug,— kurie nesuvilioti minios 
šiurkščių jausmų, nepagauti šiurkščių aistrų ir tvirtai laikosi žmo
gaus meilės idealo. Jie neša sunkų kryžių. Tuos žmones išgena iš jų 
aplinkos, elgiasi su jais kaip su atstumtaisiais, jeigu jie neprisideda 
prie to, prieš ką piktinasi jų sąmonė, ir jeigu baikščiai netyli apie 
tai, ką mato ir jaučia. Jūs, didžiai gerbiamas metre, niekuomet 
netylėjote. Jūs kentėjote, kovojote, ir Jūsų didi siela guodė žmones. 
Tuo metu, tokiu gėdingu mums, europiečiams, tapo akivaizdu, 
kad pažinios minties galia neapsaugo nuo silpnadvasiškumo ir bar
bariškų jausmų. Aš tikiu, kad taurios žmonių pažiūros susifor
muoja akademijose ir universitetuose ne labiau negu dirbtuvėse, 
tarp darbininkų — negarsių, tykių žmonių iš liaudies. Šiandien Jus 
sveikina sandiauga tų, kuriems Jūs esate švytintis idealas, san
drauga vienišų žmonių, turinčių imunitetą prieš neapykantos epi
demiją ir siekiančių nutraukti karus — to .pirmutinio žmonijos mo
ralinio pasveikimo uždavinio..." 8 

Laišką.s rodo, kaip giliai į Einšteino sielą įstrigo 1915 metais 
matyti dalykai ir nuotaikos: kultivuotas moralinis sužvėrėjimas, 
viltys į „darbininkus — negarsius, tykius žmones iš liaudies", pozi
cija akademinių sluoksnių, kurių intelekto lygis negalėjo sukliudyti 
silpnadvasiškumui, rasiniams prietarams ir šovinizmo tvaikui. 

Pastarojo krikdantis poveikis vis labiau buvo jaučiamas Ein
šteiną apsupusiuose akademiniuose sluoksniuose. Einšteinas per
skaitė grupės vokiečių fizikų laišką, kuriame buvo rekomenduo
jama nesiremti anglų fizikų veikalais, buvo liaupsinamas vokiečių 
mokslo gilumas, palyginti su anglų ir prancūzų paviršutiniškomis 
teorijomis. Tokie pangermanizmo ekscesai vertė Einšteiną ieškoti 

7 Seelig. p 250—251. 
8 Ten pat, p. 352—353. 

124 

hnonlų, išlaikiusių protą ir sąžinę. Jis vis dažniau lankydavosi pas 
h . i v n tėvo pusbrolį Rudolfą Einšteiną, gyvenusį Berlyne su dukra 
N/.i. Ją Einšteinas pažinojo iš vaikystės, ji buvo išsiskyrusi su 
vyiu ir kartu su dviem dukromis apsigyveno Berlyne pas tėvą. Tai 
buvo labai patraukli, dar jauna moteris, švelnios elgsenos, su di
deliu humoro jausmu ir daugybe bruožų bei polinkių, bendrų su 
Einšteinu. Vėliau, 1919 metais, gavęs ištuoką, Einšteinas vedė Elzą. 

Atėjo 1917 metai. Rudenį didieji istoriniai įvykiai daugeliui 
mokslininkų iškėlė klausimų, kurių jie anksčiau sau nebuvo patei
kę: su kuo jie, kaip jie žiūri į naująją visuomeninę santvarką, kaip 
jie įsivaizduoja žmonijos ateitį? 

Europos inteligentijos sluoksniuose įvyko politinė takoskyra, 
viskas pasidarė aišku, istorinis momentas reikalavo aiškios pozici
jos. Einšteinui nebuvo klausimo priimti ar nepriimti Spalio revo
liuciją. Jis laikė ją visuomenės pertvarkymo proto ir mokslo pa
grindais pradžia. Einšteinas apie Leniną sakė: „Tokio tipo žmo
nės — žmonijos sąžinės saugotojai ir restauruotojai" 9 . 

B E N D R O J I R E L I A T Y V U M O T E O R I J A 

1919 metais Einšteino devynmetis 
sūnus Eduardas paklausė tėvo: 
„Tėte, kodėl, tiesą sakant, tu toks 
garsus?" Einšteinas nusijuokė, pas
kui rimtai paaiškino: „Matai, kai 
aklas 'vabalas Tėplioja per rutulio 
paviršių, jis nepastebi, kad nueitas 
kelias yra išgaubtas, o man teko 
laimė tai pastebėti". 

L. Inieldas 

Sukūrus specialiąją reliatyvumo teoriją, vidinį ir pagrindinį Ein
šteino veiklos srautą bei pagrindinį jo gyvenimo turinį sudarė 
bendresnės teorijos paieškos. Kaip matėme, Einšteinas tolygiai ir 
tiesiai judančių sistemų išskyrimą iš kitų sistemų laikė dirbtiniu. 
Tolygiai ir tiesiai judančiose sistemose mechaniniai procesai vyks
ta vienodai ir nepriklauso nuo sistemos judėjimo. Sistemose, ju
dančiose su pagreičiu, mechaniniai procesai vyksta nevienodai, jie 
priklauso nuo pagreičo, Pastarasis sukelia tose sistemose inercijos 
jėgas, kurių negalima paaiškinti kūnų sąveika ir kurios rodo, kad 
sistemos juda suteikdamos tam judėjimui absoliutinį pobūdį. Todėl 

« Seelig, p. 319, 
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Galilėjaus ir Niutono reliatyvumo principą galima taikyti tik tiesiai 
ir tolygiai judančioms sistemoms. 

Specialioji reliatyvumo teorija teigia, kad inercinėse sistemose 
ne tik mechaniniai, bet ir visi fizikiniai procesai vyksta vienodai. 
Tačiau, kaip ir anksčiau, teiginys taikomas inercinėms sistemoms. 
Pagreitis sutrikdo vienodą sistemos procesų eigą ir atskleidžia savo 
absoliutinę prasmę. Ar judančiose sistemose galima pavaizduoti 
įvykius su pagreičiu, nepažeidžiančius reliatyvumo principo, t. y. 
neduodančius absoliučių judėjimo kriterijų? Ai galima reliatyvu
mo principą, visiškai įrodytą inercinėms sistemoms, taikyti su pa-

. greičiu judančioms sistemoms? 
Teigiamą atsakymą padiktavo vienas dėsningumas, žinomas 

nuo XVII amžiaus. 

Visi kūnai turi inerciją, visi jie priešinasi juos veikiantiems 
jėgų laukams. Priešinimosi matas vadinamas kūno inercine mase. 
Kūnai tarsi yra imlūs jėgų laukų atžvilgiu; pavyzdžiui, elektringi 
kūnai imlūs elektros laukams, juos silpniau ar stipriau veikia trau
kos ar stūmos elektrinės jėgos. „Imlumo" matas vadinamas kūno 
krūviu. Kūnai yra imlūs elektros jėgoms, t. y. turi krūvį, nepro
porcingą masei. Kūnas gali turėti didelę masę ir mažą elektros 
krūvį, ir atvirkščiai, turintis masę kūnas gali iš viso neturėti elekt
ros krūvio. 

Tačiau yra laukų, kurių atžvilgiu kūno imlumas visada propor
cingas jo masei. Tai traukos, gravitacijos laukai. Visi kūnai gam
toje vienas kitą traukia. Visais atvejais kūno „imlumas" traukos 
laukui („imlumą" galima pavadinti gravitaciniu krūviu, arba gravi
tacine mase) proporcingas kūno priešinimusi — jo inercinei masei. 
Kuo masyvesnis kūnas, kuo sunkiau pakeisti jo greitį, kuo dides
nė jo inercinė masė, tuo jis sunkesnis, tuo labiau traukiamas prie 
kito kūno. Todėl visi kūnai nepriklausomai nuo jų inercinės masės 
įgauna tą patį pagreitį bet kuriame gravitaciniame lauke ir arti 
Žemės paviršiaus krinta iš to paties aukščio tuo pačiu greičiu (jeigu 
nepaisysime oro pasipriešinimo). 

Kai kūnų sistema įgyja pagreitį, į sistemą įeinantys kūnai prie
šinasi pagreičiui proporcingai savo inercinėms masėms. Tas prie
šinimasis pasireiškia postūmiu į pusę, priešingą sistemos pagrei
čiui. Tokį postūmį, kitaip tariant — pagreitį priešinga traukinio 
važiavimui kryptimi, patiria keleiviai, kai traukinys pradeda grei
čiau važiuoti. Šis postūmis priskiriamas inercijos jėgoms, propor
cingoms kūno inercinei masei. Pagreitis, sukeltas gravitacinio lau
ko, proporcingas svariajai masei. Kadangi inercinė ir svarioji masės 
proporcingos, negalėsime sužinoti, kas yra į sistemą įeinančių kūnų 
pagreičio priežastis: jos greitėjimas ar traukos laukas. 

Einšteinas minėtąjį ekvivalentiškumą pailiustravo pavyzdžiu 
paėmęs lifto kabiną, judančią su pagreičiu erdvėje, kurioje nevei-
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kla traukos laukas, ir nejudančią kabiną, esančią traukos lauke. 
Tos kabinos įrodo priešingą dalyką negu Niutono kibiras, demonst-
ruojantis pagreičių absoliutumą. Įsivaizduokime, sako Einšteinas, 
nejudančią, pakabintą ant lyno lifto kabiną traukos lauke, pavyz
džiui, Žemės traukos lauke. Kabinoje stovi žmonės, jie jaučia sle^į 
| pr.dus ir mano jį esant dėl jų svorio. Dabar įsivaizduokime kabi
ną, nepatiriančią traukos jėgų poveikio, bet lekiančią su pagreičiu, 
priešingu krypčiai tų jėgų, kurios veikė kabiną pirmuoju atveju. 
Kabinos greitėjimas sukels joje procesus, nesiskiriančius nuo pro
cesų, atsiradusių dėl traukos pirmuoju atveju. Inercijos jėgos pri
spaus kabinoje esančių žmonių padus prie grindų, ištemps virvutę, 
ant kurios pakabintas svarstis ir 1.1. 

Niekas negalės pasakyti, kas sukėlė procesus, vykstančius ka
binoje: ar judėjimas su pagreičiu, ar ją veikiančios t raukos jėgos. 
Tas pavyzdys iliustruoja ekvivalentiškumo principą. Taip Einštei
nas pavadino negalėjimą atskirti greitėjimo ir traukos dinaminių 
efektų. Iš ekvivalentiškumo principo galime daryti išvadą, kad ju
dėjimas greitėjant neturi absoliutaus kriterijaus: vidinius efektus, 
sukeltus greitėjimo, galima priskirti traukai. 

Norint judėjimui su pagreičiu taikyti 1905 metais sukurtąją 
specialiąją reliatyvumo teoriją, reikėjo parodyti, kad traukai gali 
būti priskirti ne tik judėjimo dinaminiai efektai,, bet ir optiniai 
reiškiniai. Cia kalbama apie tokius dalykus. Įsivaizduokime, kad 
lifto kabiną kerta skersinis šviesos spindulys. Jis įeina pro vieną 
langelį ir išeina pro kitą. Jeigu kabina juda greitėdama, spindulys 
pasislinks į pusę, priešingą kabinos judėjimo krypčiai. Jeigu ka
bina nejuda ir yra traukos lauke, tai šviesa nepasislinks ir pade
monstruos, kad greitėjimo ir traukos fizikiniai efektai skiriasi ir 
kad judėjimas su pagreičiu yra absoliutinis. Tai įvyks, jeigu šviesa 
neturės gravitacinės masės. Tačiau jeigu šviesa turi gravitacinę 
masę, kitaip tariant, jeigu šviesą veikia traukos laukas, tai traukos 
jėgų veikiama ji patirs pagreitį. Norint daryti prielaidą, kad tokį 
pagreitį ji patiria, reikia atsisakyti specialiosios reliatyvumo teori
jos premisos — šviesos greičio pastovumo. Einšteinas taip ir pada
rė. Jis apribojo specialiąją reliatyvumo teoriją — šviesos greičio 
pastovumo principą — sritimis, kur gravitacinių jėgų galima ne
paisyti. Tačiau reliatyvumo principą, sudarantį specialiosios teori
jos pagrindą, jis taikė visoms judančioms sistemoms. Išvadą apie 
šviesos sunkį, apie tai, kad šviesa turi gravitacinę masę, galima 
buvo patikrinti stebėjimais. Netrukus pamatysime, kaip tai buvo 
padaryta. Dabar paliesime kitką — bendrosios reliatyvumo teorijos 
„išorinio pagrįstumo" ir „vidinio tobulumo" proporcijas. 

Šios teorijos pradinės idėjos buvo išvestos iš labai bendrų pre
misų — iš inercinės ir svariosios masių proporcingumo. Klasikinėje 
mechanikoje tas proporcingumas buvo gravitacinių laukų nepa
aiškinama savybė — juk kitų laukų, pavyzdžiui, elektros, atvejais 
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tokio proporcingumo nėra. Bendroji reliatyvumo teorija minėtąjį 
proporcingumą įtraukė į vienas su kitu susijusių dėsningumų siste-

-mą, vieningą pasaulio priežastingumo schemą. Kartu pasaulėvaiz
dis priartėjo prie „vidinio tobulumo". Tokį pat vaidmenį atliko ir 
tai, kad savavališkas „klasikinio idealo" požiūriu reliatyvumo apri-
bojimas inercinėms sistemoms buvo panaikintas. „Išorinio pagrįs
tumo" dalyje jis iš pradžių teoriškai, o paskui ir realiai susidūrė 
su nauju dalyku — šviesos sunkiu. Tai reiškė, kad ne tik mecha
niniai, bet ir optiniai procesai judančiose su pagreičiu sistemose 
paklūsta reliatyvumo principui. Vadinasi, apibendrintinas ne kla
sikinis reliatyvumo principas, o 1905 metais Einšteino pateikta 
teorija, kad visiems judėjimams taikytini paradoksalieji erdvės-
laiko santykiai. 

Pats ekvivalentiškumo principas greitėjančio judėjimo dar ne
daro reliatyviu, kai jį nagrinėjame didesnėse erdvinėse srityse. 
Grįžkime prie dviejų kabinų, iš kurių viena yra traukos lauke ir 
nejuda, o kita juda greitėdama. Pakabinkime prie pirmos kabinos 
lubų ant siūlo du svarelius. Traukos jėgos yra nukreiptos į Žemės 
centrą; tos kryptys susikerta Žemės centre, ir todėl svareliai iš
tempia siūlus, tiksliai tariant, nelygiagrečiai. Jeigu pakabinsime 
svarelius prie lubų kitoje, greitėjančiai judančioje kabinoje, iner
cijos jėgos ištemps siūlus tiksliai lygiagrečiai. Mažose kabinose 
skirtumų nematyti, tačiau jų pakanka, kad būtų suabejota traukos 
ir inercijos ekvivalentiškumu kiek didesnėse erdvinėse srityse. 

Vis dėlto Einšteinui pavyko įrodyti judėjimo su pagreičiu re
liatyvumą. Tuo tikslu jis sutapatino trauką su erdvės-laiko išgau
bimu. Įsivaizduokime diagramą, kurioje ant vienos ašies sužymėti 
kūno nueiti atstumai centimetrais, o kitoje, statmenoje pirmajai, 
sužymėtas laikas sekundėmis. Jeigu kūnas juda iš inercijos, tai jo 
judėjimas tokioje erdvėsrlaiko diagramoje atrodys kaip tiesi linija; 
jeigu kūnas juda su pagreičiu — kaip kreivė. Jeigu visi kūnai, 
įskaitant šviesos kvantus, traukos lauke iškreipia savo pasaulines 
linijas, jei iškreipiamos visos pasaulinės linijos, galime kalbėti apie 
erdvės-laiko kreivumą apskritai. 

Ką visa tai reiškia, paaiškės, kai pateiksime dvimatės erdvės — 
kokio nors paviršiaus — išgaubimo (kreivumo) pavyzdį. 

Nubraižykime plokštumoje tieses, sudarančias trikampius. Ma
tuodami tų trikampių kampų sumas, netikėtai pamatome, kad vie
noje srityje ta suma nėra lygi dviem statiesiems kampams. Mums 
ateina į galvą, kad toje srityje erdvė tapo neeuklidinė. Tokią prie
laidą nesunku padaryti akivaizdžia; minėtose srityse plokštuma iš
sigaubė, tapo kreivu paviršiumi, o ant kreivo paviršiaus trikampio 
kampų suma nėra lygi dviem statiesiems kampams. Kur kas sun
kiau įsivaizduoti, kad šusikreivina trimatė e idvė arba keturmatis 

erdve-laikas. Tačiau galime tai padaryti, jei su erdvės-laiko krei
vumu nesiesime nieko kito, tik visų pasaulinių linijų susikreivini-
mą. Kadangi trauka sukreivina visų be išimties kūnų keturmates 
pasaulines linijas, trauką galime laikyti paties erdvės-laiko susi-
kreivinimu. Tokioje traukos teorijoje, arba (tai yra tas pats) Ein
šteino bendrojoje reliatyvumo teorijoje, nustatyti, kokia traukos 
jėga tam tikrame erdvės taške tam tikru laiko momentu veikia 
masės vienetą, reiškia nustatyti, koks yra erdvės-laiko kreivumas 
tame pasauliniame taške, t. y. tame erdvės taške tam tikru laiko 
momentu. Jeigu erdve-laikas tam tikroje srityje nesukreivinti 
(traukos laukas toks mažas, kad jo galima nepaisyti), dalelės pa
saulinė linija bus tiesė, t. y. dalelė judės tiesiai ir tolygiai. Jeigu 
veikia gravitacinis laukas (erdve-laikas sukreivinti), dalelė judės 
kreiva pasauline linija. 

Bendroji reliatyvumo teorija pateikia naują sampratą apie Vi
satą, naują kosmologiją. Einšteinas nagrinėjo įvairių kūnų gravi
tacinius laukus kaip erdvės-laiko susikreivinimą srityse, supančiose 
tuos kūnus. Kūnai, esantys ant Žemės paviršiaus, sukelia nedide
lius susikreivinimus. Zemė, sukreivindama erdve-laiką, priverčia 
Mėnulį judėti su pagreičiu. Saulė sukreivina erdve-laiką, todėl pla
netų pasaulinės linijos yra kreivos. Tačiau, be viso to, galbūt pati 
erdvė, visa pasaulio erdvė turi tam tikrą kreivį? 

Erdvės bendrojo kreivumo sąvokos prasmę galima išaiškinti 
palyginus su kurios nors dvimatės erdvės bendruoju kreivumu, 
pavyzdžiui, su mūsų Žemės paviršiumi. Keliaudami tuo paviršiumi, 
aptinkame pavienius kreivumus — kalveles, kalvas, kalnus; tačiau 
kartu žinome, kad Žemės paviršius yra kreivas visas, kad visa toji 
dvimatė erdvė yra sferinė erdvė. Dabar paimkime keturmatį erdve-
laiką, t. y. visų gamtos kūnų pasaulinių linijų visumą. Tos pasau
linės linijos labiau šusikreivina arti traukos centrų. Tačiau ar nėra 
.joms apskritai būdingas bendras kreivumas? Pakeliaukime pana
šiai kaip Žemės rutulio paviršiumi po visą pasaulio erdvę. Pasau
linė linija, vaizduojanti mūsų kelionę, bus kreiva kai kuriuose ruo
žuose, ten, kur kirsime planetų, žvaigždžių ir kt. gravitacinius lau
kus. Planeta pasaulinę liniją sukreivina nedaug, žvaigždė — labiau. 
Keliaudami pasaulio erdve, patenkame į tarpgalaktinę sritį, kur 
trauka nedidelė ir pasaulinė linija išsitiesina. Paskui ji praeina pro 
keturmačius kalnelius ir kalnus — naują galaktiką. Bet ar tai bend
ras Visatos kreivumas, analogiškas bendram Žemės dvimačio 
paviršiaus kreivumui? Judėdami trumpiausiu keliu tarp Žemės pa
viršiaus taškų, t. y. dienovidinio ar pusiaujo lanku, galų gale pada
rome apskritimą ir patenkame į pradinį tašką. Jeigu visam pasau
liui apskritai būdingas kreivumas, atitinkamai grįšime į pradinį 
pasaulinį tašką. 
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Tokią prielaidą Einšteinas atmetė, iš tikrųjų sugrįžti į pradinį 
pasaulinį tašką — tai išvykti iš kuiio nors geografinio taško, saky
sim, 1971 metų liepos 14 dienos vidurdienį ir po trilijonų metų, 
apskriejus Visatą, sugrįžti į tą patį tašką vėl 1971 metų liepos 14 
dienos vidurdienį. Tai neįmanoma, erdvės-laiko kreivumas, bai
giantis pasaulinę liniją tame pačiame pasauliniame taške, negali 
egzistuoti. 

Einšteinas padarė prielaidą, kad susikreivinusi yra tik erdvė, 
o laikas nesusikreivinęs. Todėl, išvykę iš tam tikro geografinio 
taško trumpiausiu keliu kelionėn po Visatą, nubrėšime uždarą 
erdvinę trajektoriją ir grįšime į tą patį tašką kitu laiku, sakysim, 
kvadi ilijoniniais mūsų eros metais. Vadinasi, pasaulio erdvė turi 
pabaigą (ta pačia prasme, kuria turi pabaigą dvimatė erdvė — 
mūsų Žemės paviršius), o laikas begalinis. Galime rasti panašią 
dvimatę erdvę — paviršių, kreivą ir baigtinį pagal vieną mata
vimą. Toks yra cilindro paviršius. 

Nubrėžę (trumpiausiu atstumu) liniją aplink begalinio ilgio 
cilindrą, grįšime į tą patį tašką. Nubrėžus liniją išilgai cilindro, ji 
bus tiesi ir begalinė. Remiantis šia analogija, Einšteino hipotezė 
apie sukreivintą pasaulio erdvę ir nesukreivintą laiką buvo pava
dinta cilindriško pasaulio hipoteze. 

1922 metais A. A. Fridmanas pareiškė prielaidą, kad visos pa
saulinės erdvės kreivumas ilgainiui keičiasi. Matyt, Visata plečiasi. 
Tą prielaidą patvirtina kai kurie astronominiai stebėjimai. 

RELIATYVUMO TEORIJOS PATVIRTINIMAS 

Ar kūnai nedaro poveikio šviesai 
per atstumą ir ar tas poveikis ne
sukreivina jos spindulių? 

Niutonas 

Idėįa apie šviesos gravitacinę masę ir tam tikrą šviesos spindulio 
susikreivinimą, veikiant sunkiam kūnui jo gravitaciniame lauke, 
primena pateiktąjį klausimą Niutono „Optikoje". Tačiau analogija 
čia grynai išorinė 1 . Niutonas turi omenyje difrakciją paaiškinantį 
šviesos atstūmimą nuo kūnų, be to, nepriklausantį nuo jų masės. 
Skyriaus „Fotonai" epigrafe pareikštoji Niutono korpuskulinės 
teorijos formuluotė iš tiesų artima Einšteino idėjai — fotonų idėja 
tam tikru mastu grįžta prie Niutono pažiūrų. Tačiau spindulių susi-

1 Zr. S. Vavilovo pastabą šiai „Optikos" vietai {Ньютон И. Оптика 
Перев. С. И. Вавилова, изд. 2,—М., 1954, с. 355). 
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kroivlnimo idėja susikreivinusiame erdvėje-laike tokių precedentų 
neturi. 

Ji neturi nė tiesioginių eksperimentinių ištakų ir priklauso prie 
tokių atradimų kaip Leverjė atradimas arba dar neatrastų elemen
tų įrašymas į Mendelejevo lentelę: teoriškai jie apskaičiuoti anks
čiau negu įrodyti eksperimentais. Einšteinui šie atradimai buvo 
nepaneigiamas argumentas prieš bet kokią — nuoseklią ar nenuo
seklią — agnosticizmo formą, taip pat ir naujausiąjį pozityvizmą 2. 
Spindulių sukreivinimo traukos lauke idėjos genezė gerai iliust
ruoja Einšteino „vidinio tobulumo" ir „išorinio pagrįstumo" sche
mą. Minėtoji idėja atsirado maždaug taip. 

Specialioji reliatyvumo teorija paneigė eterį kaip absoliutų at
skaitos kūną ir absoliutų (t. y. nepriklausomą nuo erdvinės atskai
tos sistemos) laiką. Kartu su Niutono akimirkine toliveika griuvo 
ir tolesnis absoliutaus vienalaikiškumo ramstis — galimybė sinchro
nizuoti įvykius atsižvelgiant į judančių sistemų greitį nejudančio 
eterio atžvilgiu. Tačiau vietoj begalinio nejudančio eterio liko be
galinė tuščia erdvė, kuri dalyvauja stebimuose procesuose,— judė
jimas su pagreičiu tuščioje erdvėje sukelia dinaminius efektus, 
inercijos jėgas. Tokia samprata prieštarauja „klasikiniam idealui"— 
pasaulėvaizdžiui, kuriame nėra nieko, išskyrus materialių kūnų 
judėjimą ir sąveiką. Einšteinas ieško būdo pašalinti absoliutinį 
judėjimą, griaunantį būties kauzalinę harmoniją. Jis randa tą būdą, 
mėgindamas pašalinti taip pat neturintį kauzalinio pagrindimo kūnų 
gravitacinių ir inercinių masių sutapimą. Tačiau, norint eiti šiuo 
keliu, būtina daryti prielaidą, kad šviesa turi gravitacinę masę. 
Einšteinas spėja šią masę esant jokiu būdu ne konkretaus eksperi
mento rezultato spiriamas. Jis remiasi bendrąja idėja, kilusia iš 
eksperimento ir iš visų praktikos duomenų. Sia prasme bendroji 
reliatyvumo teorija skiriasi nuo specialiosios teorijos, taip pat ki
lusios iš bendrųjų prielaidų, tačiau parengtos Maiklsono bandymo 
rezultatų. 

Dėl to dviejų Einšteino teorijų rezonansas skirtingas. Specia
lioji teorija paaiškino jau žinomus faktus, ir jos aureolė — tai bend
ri ir natūralūs, palyginti su anksčiau buvusiomis koncepcijomis, 
aiškinimai. Specialiosios teorijos „išorinis pagrįstumas" buvo pra
dinis faktas, jis negalėjo stulbinti amžininkų. Bendroji teorija, prie
šingai, iš pradžių pasižymėjo dideliu ir neginčijamu „vidiniu tobu
lumu", ir stebėjimo rezultatas, padėjęs jai įgyti „išorinį pagrįstu
mą", buvo stebinantis. Be visa kita, jis parodė, kad racionali 
mintis, išplaukianti iš pasaulio harmonijos ir to, kad jis pažinus, 
veda į patikimą tikrovės sampratą. 

2 Эйнштейн, т. 4, c, 298, 
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Pačioje 1917 metų pradžioje žymus anglų astronomas ir fizikas 
Artūras Edingtonas pareiškė labai svarbią reliatyvumo teorijos 
plėtotei minti, kad tiesioginiais stebėjimais galima patikrinti, ar 
šviesa turi gravitacinę masę. Edingtonas buvo vienas aktyviausių 
Einšteino idėjos tyrinėtojų ir populiarintojų. Išliko pasakojimas 
apie vieną Įdomų pokalbį. Kartą vienas pašnekovas pasakė Eding-
tonui, kad šis esąs vienas iš trijų mokslininkų, kurie iš tikrųjų su
pranta reliatyvumo teorijos prasmę, ir, pamatęs mokslininko veide 
sumišimą bei nuostabą, ėmė įtikinėti jį, kad taip esą iš tikrųjų. 
,,Ne,— atsakė Edingtonas,— aš tiesiog tik galvoju, ką jūs laikote 
trečiuoju?.." 

Edingtonas pasižymėjo nuostabia — kiti sakydavo, per daug di
dele — moksline fantazija ir išradingumu. Šį sykį tos savybės pa
skatino jį susidomėti astronominiais stebėjimais, turėjusiais labai 
didelės įtakos reliatyvumo teorijos likimui. Jeigu šviesa turi gra
vitacinę masę, t. y. svorį, ji, sklisdama pro sunkų kūną, neišven
giamai nukryps to kūno link, panašiai kaip skriejantis virš Žemės 
sviedinys nukrypsta Žemės link ir galų gale nukrinta ant jos pa
viršiaus. Šviesos spindulys nenukris ant Žemės. Pagal Einšteino 
traukos teoriją, jis, sklisdamas arti Žemės, nukryps į jos pusę (t. y. 
iš tiesų kris į Zemę) tiek, kad tas nukrypimas bus nepastebimas. 
Spindulys nukryps per sekundę (t. y. 300 000 kilometrų kelyje) 
tik 10 metrų. Tačiau, sklisdamas pro sunkesnį kūną, t. y. patirda- • 
mas didesnį gravitacinių jėgų poveikį, spindulys nukryps labiau. 
Arti Saulės nukrypimas bus 27 kartus didesnis negu arti Žemės. 
Jeigu žvaigždės spindulys, prieš patekdamas į Zemę, sklis arti Sau
lės, jis nukryps, ir žvaigždėto dangaus fotografijoje tos žvaigždės 
atvaizdas pasirodys esąs pasislinkęs, palyginti su fotografija, pada
ryta, kai stebimoje dangaus dalyje Saulės nėra. Tačiau, kai Saulė 
danguje, žvaigždžių, ypač arti jos disko, negalima nei pamatyti, 
nei nufotografuoti. Todėl žvaigždes, matomas arti Saulės disko 
(t. y. žvaigždes, kurių spinduliai sklinda arti Saulės), reikia foto
grafuoti per Saulės užtemimą. Reikėjo pasirinkti tokį Saulės užte
mimą, kai Saulė yra arti ryškių žvaigždžių spindulių kelio. Toks 
užtemimas turėjo įvykti 1919 metų gegužės 29 dieną. Edingtonas 
ėmė ruošti ekspedicijas į rajonus, kur užtemimas turėjo būti visiš
kas. Buvo nuspręsta pasiųsti dvi ekspedicijas: vieną į Prinsipės 
salą Gvinėjos įlankoje, kitą į Sobralio kaimą Brazilijoje. 

Atvykusi į Braziliją, anglų astronomų ekspedicija buvo sutikta 
straipsneliu brazilų laikraštyje, labai būdingu pirmiesiems pokario 
metams. Laikraštis rašė: „Užuot mėginę patvirtinti vokiečių teori
ją, ekspedicijos dalyviai, palaiką tokius artimus santykius su dan
gumi, geriau būtų pasirūpinę lietumi tai kenčiančiai nuo sausrų 
šaliai" 3 . 

3 Frank, p. 138. 
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Šu lietumi susidūrė kita ekspedicija, atvykusi į Gvinėją (joje 
dalyvavo pats Edingtonas). Užtemimo dieną nuo pat ryto dangų 
aptraukė debesys, pro juos vos vos prasišvietė saulė. Jos vainiką 
buvo galima įžiūrėti, tačiau apie žvaigždžių fotografavimą nebuvo 
ko nė galvoti. 

Prieš baigiantis visiško užtemimo fazei, debesys išsisklaidė. 
Buvo nufotografuotos šalia vainiko švytinčios žvaigždės. Kai nuo
trauką palygino su kita, padaryta, kai Saulės nebuvo šalia žvaigž
džių spindulio kelio, buvo nustatytas poslinkis, numatytas pagal 
Einšteino teoriją. Virš Sobralio kaimo tą dieną dangus buvo gied
ras. Užtemimo metu buvo padaryta daug nuotraukų. Kai nuotrau
kas palygino su kontrolinėmis, padarytomis be Saulės, astronomai 
patyrė nusivylimą: rezultatai skyrėsi nuo Gvinėjos ekspedicijos 
rezultatų ir nuo teorinių prognozių. Tačiau netrukus išaiškėjo, kad 
tai atsitiktinumas: Saulė buvo įkaitinusi prietaisus, ir dėl to nuo
traukose atsirado iškraipymų. Tose nuotraukose, kurios nuo tokių 
iškraipymų nenukentėjo, žvaigždžių poslinkis atitiko Einšteino teo
riją. Apie Edingtono ekspedicijos rezultatus Einšteinas sužinojo 
1919 metų rugsėjo mėnesį. Lorencas pranešė jam telegrama, kad 
bendrąją reliatyvumo teoriją galima laikyti patvirtinta. Einšteinas 
parašė apie tai motinai atvirlaiškį, prasidedantį žodžiais: „Džiugios 
naujienos šiandien! Lorencas man telegrafavo, kad anglų ekspe
dicija įrodė, jog šviesos spinduliai arti Saulės nukrypsta". Tačiau 
šia žinia Einšteinas, matyt, norėjo pradžiuginti motiną. Jam pačiam, 
kaip netrukus pamatysime, Edingtono ekspedicijos rezultatai neat
rodė kuo nors įžymūs. 

Netrukus Edingtonas skaitė pranešimą apie ekspedicijų į Gvi
nėją ir Braziliją rezultatus bendrame Karališkosios draugijos ir 
Astronomijos draugijos posėdyje Londone. Karališkosios draugijos 
prezidentas Dž. Dž. Tomsonas įžanginėje kalboje pasakė: „Tai — 
ne atskiros salos, o ištiso naujų mokslinių idėjų kontinento atra
dimas. Tai didžiausias atradimas nuo Niutono laikų" 4 . 

Edingtono ataskaita ir mokslininkų pasisakymai tapo sensacija, 
nuskambėjusia per visą pasaulį. Žmonės jautė, kad moksle įvyko 
kažkas grandioziška. Tokie terminai kaip „erdvės kreivis", „erdvės 
ribotumas", „šviesos sunkis" buvo tariami visų lūpose, nors supra
to juos nedaugelis. Dž. Dž. Tomsonas pasakė: „Turiu pripažinti, 
kad niekam dar nėra pavykę nusakyti aiškia kalba, kas iš tikrųjų 
yra Einšteino teorija". Jis teigė, kad daugelis mokslininkų pasi
rodė nesugebą perprasti jos tikrąją prasmę 5 . Priešingai patarlei ir 
sutinkamai su įprastine praktika teorijos nesupratimas buvo laiko
mas argumentu prieš ją. Ypač smarkių prieštaravimų sukėlė baig
tinės Visatos idėja. 

4 Frank, p. 141. 
e Ten pat, p. 140—141. 
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Reikia pasakyti, kad skirtumas tarp erdvės ribų idėjos ir miB^ 
ties apie judančių kūnų bei šviesos spindulių uždarų trajektorijų 
baigtinį radiusą tada nebuvo pakankamai išaiškintas. Viename ame
rikiečių laikraštyje buvo pareikštas būdingas reikalavimas, kad 
logikos ir ontologijos principai (t. y. pagrindinės sampratos apie 
realųjį pasaulį) nebūtų reviduojami pagal viena kitą keičiančias 
fizikines pažiūras. 

„Sunku paaiškinti, kodėl mūsų astronomai, atrodo, mano, kad 
logika ir ontologija priklauso nuo jų besikeičiančių pažiūrų. Teo
rinė mintis ištobulėjo kur kas anksčiau negu astronomija. Mate
matikams ir fizikams reikėtų turėti saiko jausmą, tačiau reikia 
baimintis, kad britų astronomai perdėjo savo srities reikšme" 8 . 
Toji frazė iš tiesų sutampa su labai paplitusia ir sena tendencija. 
Dogmatiškoji mintis norėtų apdrausti pagrindines sampratas apie 
Visatą (vadinamąją ontologiją) nuo pasikeitimų, susijusių su kon
krečių mokslo sričių laimėjimais. Tai tendencijai jau keletas šimt
mečių. XVI amžiuje Osianderis Koperniko knygos įžangoje, o 
XVII amžiuje inkvizicijos vadas Beliarminas viename iš laiškų 
patarė astronomams tenkintis naujų astronominių pažiūrų pragma
tine verte ir nepretenduoti į savo atradimų ontologinę reikšmę, 
nejudinti pasaulėvaizdžio visumos, nemanyti, kad atradimuose 
esama tiesos. Skirtingai negu praeityje, dogmatiškoji mintis dabar 
apeliavo ne j religines dogmas, o į visuomenės nuomonę, „sveiką 
protą", „akivaizdumą" ir t. t. Tačiau visuomenės nuomonė nebuvo 
vieninga. Nepatyręs žmogus, išgirdęs apie erdvės kreivumą, nesu
prato Einšteino pasakymo, bet dažniausiai tą nesupratimą buvo 
linkęs laikyti savo, o ne Einšteino biografijos faktu. Profesionalūs 
visuomenės nuomonės reiškėjai, priešingai, dažnai kaltindavo Ein
šteiną dėl to paprasto fakto, kad, norint suprasti traukos teorijos 
ir abstrakčiosios geometrijos pagrindus, reikia turėti fizikinį ir ma
tematinį pasirengimą, kad naujos idėjos dar nėra populiariai išdės
tytos ir kad naujoji teorija reikalauja labai didelio mokslinės min
ties drąsumo ir platumo. „Akivaizdumo" adeptus itin trikdė tai, 
kad naujos idėjos sužadino daug simpatijų. Ir nepatyręs žmogus, 
nepretenduodamas į reliatyvumo teorijos supratimą, jautė jos drą
sumą ir platumą; jau tai, kad svarstomi, atrodytų, akivaizdūs tei
giniai, jam atrodė gan reikšminga. Dabar, retrospektyviai vertin
dami plataus ir intensyvaus domėjimosi reliatyvumo teorija bei jos 
autoriaus asmenybe bangą, matome gan bendrų idėjinių poslinkių, 
be galo būdingų mūsų šimtmečiui simptomų. Todėl reikia kiek de
taliau apsistoti ties tuo trečiojo dešimtmečio simboliu. 

* Ten pat, p. 142, 
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SLOVfc 
Idealai, kurie nušviesdavo mano 
kelią ir teikdavo man drąsos bei 
narsumo, buvo gėris, grožis ir tie
sa. Be solidarumo jausmo su tais, 
kas pritaria mano įsitikinimams, 
be siekio to, kas amžinai neapčiuo
piamai objektyvu mene ir moksle, 
gyvenimas atrodytų man absoliu
čiai tuščias. 

Einšteinas 

šlovė taip pat reikalauja aukų, ir 
jeigu galima kalbėti apie šlovės 
vaikymąsi, tai šiame vaikymesi 
Einšteinas, šiaip ar taip, buvo per
sekiojamojo, o ne persekiotojo 
vaidmenyje, 

A. Moškovskls 

Trečiojo dešimtmečio pradžioje Einšteinas jau buvo išgarsėjęs 
kaip nė vienas kitas mokslininkas. Leopoldas Infeldas yra pareiš
kęs kai kurių įdomių minčių apie neturinčias precedento Einšteino 
populiarumo priežastis po 1919 metų ir bendrosios reliatyvumo 

teorijos patvirtinimo. 
„Tai įvyko po Pirmojo pasaulinio karo. Žmonėms įgriso neapy

kanta, žudynės ir tarptautinės intrigos. Apkasai, bombos, žudynės 
paliko karčių nuosėdų. Knygų apie karą niekas neskaitė ir nepir
ko. Kiekvienas laukė taikos eros ir norėjo pamiršti karą. O tas 
reiškinys galėjo patraukti žmogaus fantaziją. Nuo kapais nusėtos 
žemės žvilgsniai nukrypo į žvaigždėmis nusėtą dangų. Abstrakti 
mintis atitraukė žmogų nuo kasdieninio gyvenimo sielvartų. Sau
lės užtemimo misterija ir žmogaus proto galia, romantiška deko
racija, keletas minučių tamsos, o paskui išlinkusių spindulių vaiz
das — viskas taip skyrėsi nuo slegiančios t ikrovės" 1 . 

Už tų asociacijų ir prieštarų kartais glūdėjo supratimas, o daž
niausiai intuityvi nuovoka apie Einšteino teorijos socialinį efektą 
ir iš viso apie naująją fiziką. Žvaigždėtasis dangus ne tik traukė 
žmogų tolyn nuo sielvartingos žemės. Jo tyrinėjimas žadėjo proto 
pergalę žemėje. Tokia pergalė — tai ne tik platesnės žinios apie 
Visatą, bet ir kitokios žmonių gyvenimo sąlygos. Nutolęs nuo to, 
kas akivaizdu, mokslas turėjo pasiekti naujus krantus. Kokie vai
siai auga tuose krantuose,— kol kas buvo nežinoma. Tačiau buvo 

Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с, 154—155, 

135 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 



galima numatyti, kad, įgyvendinus naujas idėjas, įvyks dideHų 
technikos poslinkių. Be neapibrėžtų spėjimų apie žmonijos gamy
binių jėgų suklestėjimą, būta kiek konkretesnės nuojautos, kad pa
čiam mokslui teks atlikti tam tikrą vaidmenį siekiant taikaus jo 
naudojimo. Žmonija numatė, kad vyks kova už mokslo panaudo
jimą taikiems tikslams, o ne griovimui, numatė kovą, kuri iš tik
rųjų įsiliepsnojo po keturiasdešimt metų. Žmonės tikėjosi, kad 
mokslas padės išsklaidyti nuodingus šovinizmo ir reakcijos garus, 
kurie jau ne kartą buvo susitvenkę karo audros debesyse. Karta, 
entuziastingai sutikusi reliatyvumo teoriją ir jos patvirtinimą, buvo 
šovinizmo ekscesų, pradedant Dreifuso byla, liudytoja, ir žinojo, 
kur jie veda. Žmonės žinojo, kad mokslas internacionalinis, kad 
jo esmė priešinga šovinizmui ir karui. „Buvo,— rašo Infeldas,— ir 
dar viena priežastis, matyt, svarbiausia: naują reiškinį išpranašavo 
vokiečių mokslininkas, o patikrino jį anglų mokslininkai. Fizikai ir 
astronomai, neseniai priklausę dviem priešingoms stovykloms, vėl 
dirba kartu. Galbūt tai ir yra naujos eros, taikos eros, pradžia? 
Žmonių troškimas taikos buvo, kaip man atrodo, pagrindinė vis 
didėjančios Einšteino šlovės priežastis" 2. 

Prie to reikia pridurti, kad labai daug kas žinojo apie Einšteino 
persekiojimus, kurių buvo griebęsi reakciniai šovinistiniai elemen
tai. Tai irgi kėlė plačių sluoksnių susidomėjimą reliatyvumo teori
ja ir jos kūrėjo asmenybe. Jau tais metais būta kitos susidūrimų 
linijos, mažiau pastebimos, bet svarbios. Cia kalbama apie antiin
telektualizmą, apie proto bejėgiškumą ir nepilnavertiškumą, paly
ginti su mistiniais apsireiškimais. Ta propaganda dar neišžygiavo 
į Niurnbergo paradų aikštes, iki to dar buvo likę 12—15 metų ir 
mažai kas galėjo numatyti, į kokią kloaką įsilies antiintelektualiz
mo upeliūkštis. Tačiau jau tuomet daugeliui buvo aiški to upe
liūkščio kryptis. 

Karo fakelas racionalaus mąstymo atmosferoje gęsta ir misti
kos atmosferoje įsiliepsnoja. Net kaip reikiant nežinodami relia
tyvumo teorijos turinio, daugelis jautė, kad ji yra proto apoteozė. 
Entuziazmo, su kuriuo buvo sutikta reliatyvumo teorija, pagrindinė 
priežastis buvo jos ryšys su revoliucinėmis visuomenės idėjomis. 
Reliatyvumo teorija buvo revoliucijos atspindys, suprantama, ne 
ta prasme, kad jos turinys priklausytų nuo visuomeninių judėjimų. 
Reliatyvumo teorijos turinys atspindi gamtą, jos objektyvius dės
nius, ir šia prasme ji visiškai nepriklausoma nuo visuomenės vys
tymosi. Tačiau reliatyvumo teorija, kaip ir kiekviena mokslinė teo
rija, atspindi objektyvius gamtos dėsnius apytikriai, ir to apytik-
rumo matas kiekvienu laikotarpiu, teorijos išraiškos forma, jos 
socialinis ir kultūrinis efektas — visa, kas apibūdina mokslą kaip 
istorinį procesą,— visa tai gali būti išaiškinta atsižvelgiant į laiko-

! Ten pat, p. 155. 
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tarp;. Ryšiai čia gali būti labai tolimi, šalutiniai ir neryškūs. Kai 
Engelsas išvedinėjo istorinių priežasčių ir padarinių grandinę nuo 
Niutono mechanikos iki prancūzų revoliucijos, turėta reikalo su 
neaiškiais ir tolimais, tačiau, be abejonės, istoriniais ryšiais. Kai 
XIX amžiaus mąstytojai oficialaus karališkojo prūsų filosofo sun
kiuose perioduose išvydo „revoliucijos algebrą", ryšys buvo ne
aiškus, tačiau istoriškai artimesnis. XX amžiaus pradžioje istorinis 
procesas vyko pernelyg veržliai, kad mokslo ir revoliucijos ryšys 
galėtų būti toks tolimas ir netiesioginis kaip anksčiau. Revoliucija 
buvo įsiliepsnojusi, ir dabar mokslinių teorijų ryšiai su revoliuci
nėmis idėjomis jau negalėjo būti neaiškūs. Tik spręsdami specia
lias problemas, mąstytojai galėjo prieiti prie revoliucijai svarbių 
išvadų, nors patys to nežinojo ir neatkreipė į jas kovojančių vi
suomeninių jėgų dėmesio. Plačių epochinių apibendrinimų idėjinės 
išvados negalėjo būti nepastebimos; jei jos netapdavo aiškios, tai 
jas intuityviai nuspėdavo ir patys mokslininkai, ir platieji sluoks
niai. Jas įžvelgdavo ir revoliucijos priešai. Po Edingtono ekspedi
cijos ir toliau populiarėjant reliatyvumo teorijai, vienas Kolum
bijos universiteto profesorius rašė: 

„Pastaraisiais metais pasaulis patyrė protinį ir fizinį nerimą. 
Karas, bolševikinė revoliucija tikriausiai buvo smarkaus protinio 
pakrikimo regimi rezultatai. Tas nerimas pasireiškė siekimu pa
neigti išmėgintus valstybinio valdymo metodus ir griebtis radi
kalių bei nepatikrintų eksperimentų. Tas pats nerimo jausmas 
įsibrovė ir į mokslą. Daugelis norėtų priversti mus paneigti išmė
gintas teorijas ir vietoj jų sukurti šiuolaikinio mokslinio bei me
chaninio vystymosi pagrindą spekuliatyvinės metodologijos ir fan
tastinių vaizdinių apie Visatą vardan" 3 . 

Netrukus reliatyvumo teoriją pradėta tiesiogiai persekioti dau
giausia Vokietijoje. Iš pradžių vokiečių nacionalistai kėlė į pa
danges naująją teoriją kaip „grynai vokiškosios" intelektualinės 
galios apraišką. O anglai vengdavo minėti, kad reliatyvumo teori
ja atsirado Vokietijoje. Jeigu astronominių stebėjimų rezultatai 
būtų buvę kitokie, sakė Einšteinas, viskas būtų buvę kitaip! Straips
nyje, išspausdintame 1919 metų lapkričio 28 dieną „Taimse", Ein
šteinas rašė: 

„Štai reliatyvumo pavyzdys skaitytojų pramogai. Dabar Vokie
tijoje mane vadina vokiečių mokslininku, o Anglijoje aš pristato
mas kaip Šveicarijos žydas. Jeigu tapčiau bėte noire, viskas būtų 
atvirkščiai: aš pasidaryčiau Šveicarijos žydu Vokietijoje ir vokie
čių mokslininku Anglijoje" 4. 

Bet netrukus Einšteinas iš tikrųjų tapo bėte noire ir atitinkamai 
Šveicarijos žydu Vokietijoje, nors reliatyvumo teorija ir pasitvir-

8 Frank, p. 143. 
* Comment je vois le monde, p. 214. 
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tino. Be to, ir pati teorija nustojo guosti nacionalinius garbėtroš
kas. Vokietijoje neregėtai paaštrėjo klasių kova. Pradėjo veikti 
„Konsulo" ir kitos teroristinės organizacijos. Tuo metu nacionalis
tiniame laikraštyje „Der Türmer" pasirodė straipsnis „Bolševikinė 
fizika". Jame buvo rašoma: „...Kadangi profesorius Einšteinas pri
pažintas naujuoju Koperniku, daugelis universiteto dėstytojų tapo 
jo gerbėjais. Kalbant be užuolankų, susiduriame su žemo moksliš
kumo paskalomis, taip būdingomis vaizdui, kurį matome šiandien, 
pačiu tragiškiausiu politiniu laikotarpiu. Galų gale kam gi kaltinti 
darbininkus, kad jie seka Marksu, jeigu jau vokiečių profesoriai 
darosi Einšteino prasimanymų šalininkais" 5 . 

Kažkoks Paulis Veilandas sukūrė specialią organizaciją kovai 
su Einšteino įtaka. Veilandas organizuodavo susirinkimus, kuriuo
se pats darydavo politinius išpuolius prieš Einšteiną, o vėliau kai 
kurie fizikai ir filosofai mėgindavo paneigti naująją teoriją. Tuo 
metu buvo plačiai pagarsėję Lėnardo pasisakymai. (Lėnardas — 
žymus eksperimentatorius, įnirtingas reliatyvumo teorijos prieši
ninkas ir tūžmingas nacionalistas; pavyzdžiui, savo vadovaujamoje 
laboratorijoje terminą „amperą"—srovės stiprumo vienetą — jis 
liepė pakeisti vieno vokiečių fiziko vardu.) Lėnardo pasisakymuo
se buvo visko — nuo mėginimų aiškinti Maiklsono bandymo rezul
tatus iš klasikinių pozicijų iki raginimų fiziškai susidoroti su Ein
šteinu. Neapsieita ir be to, kad ieškota greitai judančių kūnų masės 
pasikeitimo idėjos grynai vokiškų ištakų. Lėnardas šio atradimo 
prioritetą priskyrė kare žuvusiam talentingam teoretikui Francui 
Hazenjorliui. 

Nacionalistų persekiojimai galėjo priversti Einšteiną apleisti 
Vokietiją. Be to, prasidėjusi infliacija labai pasunkino Einšteino 
padėtį: jis privalėjo siuntinėti pinigų Milevai į Šveicariją, o tai, 
krintant markės kursui, buvo beveik neįmanoma. Tačiau Einšteinas 
nenorėjo laužyti pažadų, kažkada duotų Plankui. Susiklosčiusi Vo
kietijoje padėtis jam neatrodė beviltiška. Monarchistinio režimo 
žlugimas, jo požiūriu, buvo teigiamų poslinkių pradžia. 1919 metais 
Erenfestas primygtinai įkalbinėjo Einšteiną persikelti j Leideną. 
Einšteinas atsakė: 

„Aš pažadėjau Plankui neišvykti iš Berlyno, kol padėtis čia ne
pablogės tiek, kad pats Plankas pripažins mano išvykimą esant 
natūralų ir teisingą. Būtų nedėkinga, jeigu aš, nebūdamas privers
tas, iš dalies dėl materialinės naudos, apleisčiau šalį, kurioje įgy
vendinami mano politiniai lūkesčiai, palikčiau žmones, kurie gau
bė mane meile ir draugyste ir kuriems mano išvažiavimas prasidė
jusio smukimo laikotarpiu atrodytų dvigubai sunkesnis... Aš galė
siu išvažiuoti, jeigu įvykių raida darys tolesnį mano buvimą Vo
kietijoje neįmanomą. Jeigu reikalai pakryps kitaip, mano išvyki-

6 Frank, p. 160. 
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mas bus grubus Plankui duotojo žodžio sulaužymas. Už tai aš vė
liau sau priekaištaučiau" 6 . 

Erenfestas, pranešdamas apie Einšteino apsisprendimą, pridūrė: 
„Mane tas laiškas sugėdino, tačiau kartu pažadino šiltą ir džiu

gų pasididžiavimą tuo nuostabiu žmogumi" 7 . 
Pasilikęs Vokietijoje, Einšteinas neišvengiamai turėjo prisiimti 

reakcijos smūgius. Kartu jis darėsi artimesnis piatiesiems sluoks
niams, kuriems jo idėjos simbolizavo racionalistinį požiūrį į gam
tą ir visuomenę. Toks plačiųjų sluoksnių požiūris į Einšteiną ir jo 
idėjas kaskart vis ryškėjo. Reliatyvumo teorija atsidūrė politinės 
kovos centre. Tai dar labiau padidino jos populiarumą. Tačiau, 
gvildenant plataus domėjimosi reliatyvumo teorija priežastis, ne
galima nepaliesti jos turinio ir prasmės. Reikalo esmė — minėtasis 
reliatyvumo teorijos ryšys su „klasikiniu idealu". Samprata apie 
pasaulį kaip apie vienas kito atžvilgiu judančių materialių kūnų 
visumą per tris šimtmečius tapo organiška, vos ne įgimta. Dabar 
ta samprata išsivadavo iš nevienareikšmių su ja susijusių ir net 
savo dvasia jai svetimų sąvokų — toliveikos, absoliutinės erdvės ir 
eterio kaip absoliutinės atskaitos kūno. Bet to išsivadavimo kaina 
buvo paradoksalus greičių sudėties klasikinės taisyklės išsižadėji
mas. Kartu teorija atvedė prie tikro, nepaneigiamo, eksperimen
tais įrodyto būties paradoksalumo sampratos. Su tuo susijęs „para
doksalusis racionalizmas"—samprata apie pasaulio harmoningumą, 
kuris išryškėja paprastuose, tačiau tradiciniam „akivaizdumui" 
prieštaraujančiuose sąryšiuose. Kaip tik šis idėjų kompleksas (su 
juo susidurdavome kiekvieną kartą, kai tik įsigilindavome į relia
tyvumo teorijos vidinę sandarą ir pagrindinį Einšteino pasaulėžiū
ros turinį) prasismelkdavo pro palyginti platų ratą žmonių, susipa
žinusių su reliatyvumo teorija, į dar platesnius sluoksnius. Vykstant 
tam procesui, išlikdavo teorijos bendrosios išvados — įsitiki
nimas proto visagališkumu ir pasaulio objektyvumu bei harmonin
gumu, ir jos negalėjo nejaudinti žmonių epochoje, kai protas ir 
harmonija atsilaikė prieš mistiką ir chaosą jų lemiamame Istori
niame susidūrime. Toliau procesas tapo grandinine reakcija: domė
jimasis teorija teikė jai visuomeninės reikšmės (ir ypač skatino 
autorių reikštis visuomenėje), o tai savo ruožtu teoriją darė popu
liaresnę. Pažymėsime, jog nuojautą, kad paradoksali teorija nepa
neigiamai patikima, nuojautą, žymiu mastu paaiškinančią teorijos 
visuomeninį rezonansą, stiprino ne tik teoriją patvirtinę 1919 m. 
gegužės 29 d. Saulės užtemimo stebėjimai, bet ir paties Einšteino 
pozicija — jo absoliutus įsitikinimas, kad stebėjimai negali nepa
tvirtinti teorijos. Kad ir kokios būtų mokslininko gnoseologinės 
idėjos, jis neišvengiamai apleidžia agnosticizmo platformą (bet 

• Einstein on peace, p. 36—37. 
' Ten pat, p. 651. 

139 



kurią — fenomenologinę, konvencionalistinę arba Susijusią su ap
riorine versija), kai laukia, kad eksperimentas patvirtintų pateik
tąją teoriją. Tačiau čia esmė yra jo pasitikėjimo laipsnis. Juk tam 
tikroje pakopoje stichiškos neįsisąmonintos sampratos apie pasau
lio vidinės sandaros pažinumą jau nepakanka. Absoliutus Einštei
no tikėjimas, kad stebėjimai patvirtins teoriją, rėmėsi ne tik jos 
matematinio aparato korektiškumu, bet ir sąmoninga, nuoseklia ir 
nuolatine pasaulio pažinumo prezumpcija. Kai Einšteinas gavo nuo
traukas, padarytas užtemimo metu, jis pareiškė savo susižavėjimą. 
Tačiau, pasirodo, jį sužavėjo fotografijų technika. O to, kad teorija 
buvo patvirtinta, Einšteinas nelaikė svarbiausiu, dalyku: kitokie 
rezultatai jam atrodė neįmanomi. Kai Einšteiną paklausė, kaip jis 
būtų reagavęs į neigiamus rezultatus, atsakymas buvo toks: „Aš 
būčiau labai nustebęs..." 

Bertranas Raselas vėliau prisiminė Einšteino reakciją į 1919 
metų užtemimo stebėjimų rezultatus: 

„Jis buvo suinteresuotas kur kas mažiau negu Edingtonas, ir 
jo požiūris priminė man tokią Vistlerio repliką. Viena iš Vistlerio 
gerbėjų šiam papasakojo, kaip, pamačiusi Batersi tiltą tikrovėje, 
ji įsitikinusi, kad jis absoliučiai nesiskiria nuo atvaizduotojo Vist
lerio paveiksle. „Ką gi, gamtai tai pasiseka",— atsakė menininkas. 
Matyt, Einšteinas manė, kad Saulės sistemai „pasisekė patvirtinti 
prognozę" 8 . Suprantama, kalbama ne apie apriorinę schemą, į ku
rią sutelpa stebimieji reiškiniai. Čia nebuvo išsižadama objektyvių, 
nuo pažinimo nepriklausomų Visatos dėsningumų sampratos, nes 
ir Vistleris nemanė, kad gamta kopijuoja jo paveikslus. „Gamtos 
sėkmė" abiem atvejais reiškia tokį meninės intuicijos ir mokslinio 
apskaičiavimo lyginimą su stebėjimo rezultatais, kuris patvirtina 
intuicijos ir apskaičiavimų objektyvumą. 

Tačiau „gamtos sėkmė" reiškia ne vien tokį patvirtinimą— 
kitaip ji būtų ne tiek gamtos, kiek paveikslo sėkmė vienu atveju 
ir fizikinės teorijos — kitu. Teorija remiasi ne tik stebėjimu („išori
nis pagrįstumas"), bet ir ryšiu su bendresniu principu („vidinis to
bulumas"), kai išoriniam pagrįstumui pavyksta sutapti su vidiniu 
tobulumu, stebėjimui su racionalistiniu kriterijumi, tuomet sėkmė 
yra abiejų pažinimo polių sėkmė. 

Taip pat reikia pabrėžti, kad Einšteino pozicija jokiu būdu ne
rodė jį aukštai vertinant savo apskaičiavimus. Vargu ar Einšteinas 
iš viso kada buvo susimąstęs, ko vertos jo intelektinės jėgos — 
tokios mintys nėra atėjusios jam į galvą per visą gyvenimą. Pa
teiktasis atsakymas išreiškė tą pačią pasaulio pažinimo ir harmo
ningumo prezumpciją. Jeigu pasaulį apibūdintume pagal eksperi
mento duomenis („išorinis pagrįstumas") ir kiek įmanoma be sava
vališkų prielaidų („vidinis tobulumas"), tai pasaulio vaizdas 

8 Einstein on peace, p. XVI. 
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maždaug apytikriai atitiktų objektyvią tikrovę. Pažinumo ir harmo
ningumo prezumpcija šiuo atveju įgauna euristinę jėgą, būdingą 
genijui. Ji kartu nuspalvina ir Einšteino požiūrį į savo darbą, 
mokslą, jo vertę, jo visuomeninę funkciją. 

Su ja susijęs ir Einšteino moralinis veidas. Šitaip iškilusiam, 
jam jau negalėjo būti prieštaravimo tarp intelekto galios ir mora
linių principų. Tiktai pasinėręs į tai, kas „užasmeniška", pamiršęs 
save (ir kaip tik todėl negalintis pamiršti kitų), žmogus galėjo taip 
genialiai laisvai operuoti abstrakčiomis sąvokomis, tos operacijos 
niekuomet nepaversdamas nepriklausomu nuo eksperimento sąly
giniu konstravimu ir niekuomet nesitenkindamas fenomenologiniu 
ryšio su eksperimentu „grynuoju apibūdinimu" Einšteiną užgriu
vusi šlovė privertė jį pajusti mokslininko atsakomybę už žmoni
jos likimą. Pagaliau ta šlovė bylojo apie neturintį precedento vaid
menį, kurį pradėjo atlikti mokslas XX amžiuje ir kuris yra šio 
šimtmečio paslaptis. 

Dabar „motiniškas jausmas liaudies masėms", apie kurį kalbėjo 
Balzakas, virto sąmoninga atsakomybe už žmonių likimus sąlygo
mis, kurios susiklostė dėl mokslo revoliucijos. Einšteiną būtų ga
lima vadinti atomo eros pranašu, jeigu jam tiktų pranašo poza ir 
jeigu pranašo vaidmuo nebūtų svetimas XX amžiaus mokslo ir 
visuomenės plėtotei. Kad ir kaip būtų, jis anksčiau už kitus suži
nojo, kad energija lygi masei, padaugintai iš šviesos greičio kvad
rato, ir anksčiau už kitus mokslininkus suprato, kad mokslo poten
cija įpareigoja mokslininką įsitraukti į kovą, vykstančią tarp 
visuomeninių jėgų, nuo kurių priklauso viena ar kito mokslo prak
tinio taikymo kryptis. Einšteinas įsijungė ne į svarbiausią visuo
meninių jėgų kovos barą; pastarasis buvo toli nuo jo. Tačiau ir 
esantysis arčiausiai Einšteino atliko svarbų vaidmenį; kalbama 
apie inteligentijos mobilizavimą kovai prieš šovinizmą. Einšteinas 
ne visada galėdavo susigaudyti susiklosčiusiose aplinkybėse, ta
čiau stojo į rikiuotę. Einšteinas nematė pakankamai aiškiai tų jėgų, 
kurios galėjo efektyviai priešintis karui ir šovinizmui. Jo pacifis
tinė pozicija buvo intuityvi. 1920 metais viename iš pokalbių Ein
šteinas pasakė: 

„Mano pacifizmas — tai instinktyvus jausmas, kuris apėmė 
todėl, kad žudyti žmogų yra šlykštu. Mano požiūris remiasi ne 
kuria nors spekuliatyvine teorija, o stipriausia antipatija bet ku
riam žiaurumui ir neapykantai. Tokį" reagavimą galėčiau raciona
listiškai paaiškinti, tačiau tai būtų samprotavimas a posteriori"9. 

Prie Tautų sąjungos buvo sukurta Intelektualinio bendradar
biavimo komisija. Jos uždaviniai buvo migloti, o veikla mažai 
efektyvi. 1922 metais Einšteinas buvo pakviestas stoti į šią orga
nizaciją ir atsakė tokiu laišku: 

» Frank, p. 154. 
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„Nors turiu pažymėti, kad man neaiškus tos komisijos veiklos 
pobūdis, aš laikau savo pareiga atsiliepti { jos kvietimą, kadangi 
niekas tokiais laikais neturi atsisakyti remti pastangas, kuriomis 
siekiama internacionalinio bendradarbiavimo" 1 0 . 

Intelektualinio bendradarbiavimo komisijoje Einšteinas susidū
rė su politinėmis tendencijomis, privertusiomis jį pereiti nuo pa-
cifizmo kaip grynai instinktyvaus šlykštėjimosi bet kokiu žiauru
mu prie kovos prieš karą darnios platformos. Prisiminimuose apie 
Intelektualinio bendradarbiavimo komisijos posėdžius atsispindėjo 
ir grynai asmeniniai Einšteino bruožai — baigiant jo požiūriu į 
muziką. 

1923 metais Einšteinas išstojo iš Intelektualinio bendradarbiavi
mo komisijos. Jam padarė slegiamą įspūdį Tautų sąjungos pozicija 
Rūro okupavimo metu. Einšteinas matė, kad instinktyvusis pacifiz-
mas negali atsilaikyti prieš karo jėgas. 1923 metais Einšteinas rašė: 

„Aš įsitikinau, kad Sąjunga neturi nei jėgos, nei geros valios, 
būtinų jos tikslams realizuoti. Kaip tvirtų įsitikinimų pacifistas, aš 
jaučiuosi privaląs nutraukti visus ryšius su Sąjunga". 

Laiške, nusiųstame vienam paeifistiniam žurnalui, jis pasisakė 
dar aiškiau: 

„Aš pasielgiau taip todėl, kad Tautų sąjungos veikla mane įti
kino, jog nė vienai viešpataujančiųjų sluoksnių vykdomai akcijai, 
kad ir kokia žiauri ji būtų buvusi, Sąjunga nesugebėjo užkirsti 
kelio. Aš išstoju todėl, kt.d Tautų sąjungos veikla ne tik neįkūnija 
internacionalinės organizacijos idealo, bet ir praktiškai diskredi
tuoja tą idėją" 1 1. 

Taigi instinktyvusis pacifizmas jau nepatenkina Einšteino. Tau
tų sąjungos veikloje jis ieško ne tik geros valios, bet ir j'ėgos, atre-
miančios taikai gresiančius veiksmus. Einšteinas neranda Tautų 
sąjungoje nei geros valios, nei jėgos. 

Tačiau grynai neigiama pozicija negalėjo patenkinti Einšteino. 
Antra vertus, daugelis jo bendraminčių, ypač Marija Sklodovska-
Kiuri, įtikinėjo Einšteiną, kad Sąjungos ribose galima padėti inter
nacionaliniam mokslininkų bendradarbiavimui. Toks bendradar
biavimas padėtų visems žmonėms nutolti nuo nacionalizmo. Ein
šteinas tuo metu daug galvojo apie mokslines idėjas kaip apie 
opoziciją šovinizmui. 

„Gamtos mokslų atstovai,— rašė jis,-— dėl savo teorijų univer
salumo ir organizuotų tarptautinių ryšių būtinumo linkę į interna
cionalų mąstymą, nuteikiantį pacifizmui... Mokslinės tradicijos, 
kaip kultūrinio auklėjimo jėgos, turi atverti protui kur kas platesnį 

1 0 Ten pat. 

11 Ten pat, p. 154—153. 
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akiratį ir dėl savo universalumo gali turėti galingesnio poveikio 
žmonėms, kad atgrasintų juos nuo beprotiško nacionalizmo" 1 2 . 

Tos idėjos, įkvėptos trečiojo dešimtmečio įvykių, rodo, kad 
Einšteinas dabar į mokslą žiūri kaip į didelę jėgą, veikiančią taikos 
Žemėje labui. Jis, kaip ir anksčiau, visa galva pasinėręs į mokslą. 
Tačiau pats mokslas nustoja būti prieglobsčiu, kur galima pasislėp
ti, kad nematytum šovinizmo siautėjimo, jis tampa fortu, iš kur 
puolamas šovinizmas. 

Vėliau Intelektualinio bendradarbiavimo komisijos veikla Ein
šteinui parodė, kad mokslininkų solidarumas gali būti tikra jėga 
tik tada, kai jis susijęs su tiesiogine kova prieš karinės agresijos 
ir visuomeninės reakcijos centrus. 1925 metais fašistai pakeitė Ita
lijos atstovą Intelektualinio bendradarbiavimo komisijoje Musoli
nio vyriausybės teisingumo ministru. Marija Kiuri pareiškė, kad 
ministras negali įeiti į inteligentijos nepriklausomųjų atstovų gru
pę. Einšteinas pridūrė, kad toks atstovas negali būti totalitarinės 
valstybės ministras. Tačiau kai kurie komisijos nariai pradėjo būgš
tauti, jog Italija išstos iš Tautų sąjungos ir Einšteinas įsitikino, kad 
pasyviai atmesti kovą reiškia praktiškai taikstytis su karo ir reak
cijos jėgomis. 

Antonina Valenten, susitikinėdavusi su Einšteinu ir jo šeima 
trečiajame dešimtmetyje, savo knygoje „Einšteino drama" pasa
koja apie jo nuotaikas Ženevoje Intelektualinio bendradarbiavimo 
komisijos sesijos metu. 

Draugiški ryšiai, moksliniai interesai ir muzika buvo Einšteinui 
didelė parama. 

„Kartą vakare po Einšteinui ypač sunkaus komisijos posėdžio 
jis su Marija Kiuri sėdėjo ant suolelio Ženevos ežero pakrantėje. 
Slegiamoje tyloje jiedu susimąsčiusiu žvilgsniu stebėjo, kaip van
dens paviršiuje virpa šviesos ruožas, krintąs nuo žibinto, kuris 
užsidegė sutirštėjus sutemoms. Netikėtai pokalbis vėl atsinaujino, 
tačiau pašnekovų akyse jau nebuvo liūdesio. „Kodėl atspindys 
vandenyje sulūžta toje vietoje, o ne kitoje?"— paklausė Einšteinas. 
Kiek sausokas Marijos Kiuri balsas nuskambėjo tonu, atitinkančiu 
kontempliatyvų Einšteino toną. Pokalbis nukrypo į fizikos dės
nius, dabar sušneko apie optikos formules..." 1 3 

Antonina Valenten toliau pasakoja, kaip Einšteinas, smarkiai 
nusivylęs Intelektualinio bendradarbiavimo komisijos veikla, nuo 
žeidžiančių būties įspūdžių slėpdavosi muzikos vaizdų pasaulyje. 

Kartą visa komisija šnekučiavosi restorane ant ežero kranto, 
stengdamasi neliesti nesutarimų. Buvo jaučiama, kad tie nesuta
rimai anaiptol ne tokie kaip mokslinių koncepcijų susidūrimai. 

1 2 Ten pat, p. 155. 
13 Vallentin A. Le drame d'Albert Einstein.—Paris, 1957, p. 104. 
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Pro balsų gaudesį ir lėkščių tarškėjimą skambėjo restorano 
muzikos garsai. Einšteino sąmonėje jie palaipsniui užgožė viską, 
kas vyko aplink, taip pat dienos įspūdžius. Einšteinas priėjo prie 
smuikininko, paėmė iš jo smuiką ir pradėjo griežti. 

„Jo veidas pasikeitė, nušvito šypsena, bruožai sušvelnėjo, atro
dė, jis svajoja ir nepastebi nieko aplink. Šiaip ar taip, Einšteinas 
negalvojo, kaip jis atrodo estradoje įsmeigusiems į jį akis resto
rano svečiams. Einšteinas buvo vienas. Jis vadavosi iš bendravi
mo sukelto kartėlio". 

Paskui, kai jau buvo labai vėlu ir Einšteinui priminė tai, jis 
grąžino smuiką, vos pastebimai atsiprašomai šypsodamasis, ir 
išėjo. 

Trečiajame dešimtmetyje Einšteino butas Berlyne priminė Jas-
nają Polianą: čia užsukdavo žmonės iš visų pasaulio kampelių, 
įvairiausių profesijų, interesų ir pažiūrų žmonės, skatinami įvai
riausių motyvų, ieškantys atsakymo į fizikos, matematikos, filoso
fijos, moralės, religijos, politikos ir net į grynai asmeninius klau
simus. Reikia dar pridėti ir būrius smalsuolių: Einšteinas įėjo į 
Berlyno įžymybių ratą, o jo adresas — Haberlandštrasė, 5 — į turis
tinius maršrutus. Kai kurie apsilankymai tapo praeinančios, o kar
tais ilgos draugystės ir galų gale vertingų prisiminimų apie Ein
šteiną pradžia. Kartais prisiminimuose pasitaiko medžiagos apie 
Einšteino pažiūras esminiais klausimais. Dėl Einšteino organiško 
demokratiškumo būdavo ir taip, kad atvykęs su kokiu prašymu 
studentas išgirsdavo iš jo lūpų naują, dar niekur neskelbtą kon
cepciją. Šios koncepcijos daugiausia atsispindi Einšteino literatū
riniame palikime ir laiškuose. Didžiausia atsiminimų vertė —tos 

jj buities, įpročių, net išvaizdos detalės, kurios dabar taip brangios 
daugeliui žmonių. Pateiksime kai kuriuos prisiminimus. Dabar, kai 

į, mums žinomos Einšteino pasaulėžiūros, intelekto ir polinkių pagrin
dinės ypatybės, detalės susiklosto į vieningą paveikslą. Tai, su
prantama, nereiškia, kad minėtosios detalės gali turėti sąsajų su 
dvasiniu pasauliu, kaip kad Einšteinas stengdavosi ir manė esant 
galima idealiomis sąlygomis išvesti visas pasaulėvaizdžio detales 
iš jo pradinių principų. Tačiau Einšteinas priklausė prie tų žmonių, 
kuriems visa, kas asmeniška, ne tik pasitraukdavo į antrąjį planą, 
bet ir būdavo pajungiama pagrindiniam užasmeniniam gyvenimo 
turiniui; jis pats šiuo požiūriu artėjo prie susikurto mokslinio pa
žinimo idealo, kuris taip ryškiai išsakytas autobiografinėje apy
braižoje. 

Neįmanoma pervertinti vaidmens, kurį suvaidino Elza Einštein, 
L kurdama Einšteino polinkius labiausiai atitinkančią aplinką. Elza 

neatitvėrė jo nuo žmonių ir ne per daug rūpinosi komfortu. Jos 
pačios inteligentiškumas, draugiškumas, kuklios manieros ir gili 
pagarba svetimoms nuomonėms sukūrė namuose atmosferą, atitin-

kančią prieštaringus, tačiau vidujai harmoningus Einšteino polin
kius—domėjimąsi žmonėmis ir troškimą dirbti vienumoje. 

Keletas žodžių apie Einšteino butą. Namo savininkas, kilęs iš 
Rusijos, jau seniai buvo karštas mokslininko gerbėjas. Kad Ein
šteinas gyventų jo name, buvo visų jo didingų siekių viršūnė. 
Einšteinas nuomojo devynių kambarių butą. Juose, be Einšteino ir 
Elzos, gyveno dvi jos dukterys — Ilzė ir Margo, o paskui kurį lai
ką — Einšteino motina. Po Einšteino tėvo mirties ji gyveno pas 
savo giminaičius, o vėliau susirgusi persikėlė į Berlyną. Mirė 
1920 metais. 

Namas buvo palyginti naujame Berlyno vakarinės dalies rajo
ne, vadinamame Bavarų kvartalu pagal gatves, turėjusias bavariš
kus pavadinimus. Plačios, tiesios gatvės, pavėsingi medžiai ir nauji 
namai traukė į šį kvartalą pasiturinčias šeimas. Namas, kuriame 
gyveno Einšteinas, buvo panašus į tūkstančius kitų Berlyno namų. 
Priešais namą buvo nedidelis sodas su slibiną pamynusio šventojo 
Jurgio statula 1 4 . 

Einšteino bute viskas buvo paprasta. Šviesūs gėlėti apmušalai, 
šeimos portretai ir reprodukcija, vaizduojanti Frydrichą Didįjį su 
dviem šunimis, pianinas kampe — viskas kaip tūkstančiuose kitų 
namų. Tiktai biblioteka rodė šeimininko profesiją. Lankytojas, ti
kėjęsis išvysti namų apstatyme Einšteino asmenybės atspindį, būtų 
buvęs apviltas, jeigu po to nepakliūtų į antrąjį aukštą. Kampinia
me bokštelyje buvo du nedideli kambariai, atskirti nuo kitų laip
tais. Tai buvo Einšteino kabinetas ir antrasis kambarys, kur stovėjo 
apskritas stalas, apdengtas raudonos ir baltos spalvos staltiese. Ant 
stalo šūsnys popierių, brošiūrų ir daug tabako pelenų. Dvi kėdės 
šiaudinėmis sėdynėmis, kušetė ir priešais palei sieną lentynos su 
knygomis, žurnalais ir dviem storomis Biblijomis. Ant lentynos 
taip pat stovėjo statulėlė, nulipdyta Margo ir vaizduojanti seną 
žydą su nepaprasta ševeliūra. Sios statulėlės istorija buvo tokia. 
Einšteinui pradėjo slinkti plaukai, ir jiems sustiprinti Elza patarė 
valgyti daugiau svogūnų. Einšteinas paklausė jos patarimo. Margo 
nulipdė statulėlę, užrašė „Rabis Cvybelis" (Zwiebel — svogūnas) 
ir pasakė Einšteinui: „Tokia kupeta plaukų ir barzda iki juosmens 
užauga žmogui, valgančiam svogūnus". Einšteinas labai mėgo sta
tulėlę. 

Ta statulėlė — paprastos, draugiškos ir humoro kupinos atmo
sferos šeimoje simbolis — stovėjo tarp daiktų, kuriuos paliko 
ankstesni šeimininkai. Einšteinui jie netrukdė, svetimas skonis 
niekad jo neerzindavo. Ant stalo stovėjo mažas teleskopas. Kai 
svečiai paklausdavo, kam jis skirtas, Einšteinas atsakydavo: „Ne, 
tai ne žvaigždėms. Teleskopas priklausė anksčiau čia gyvenusiam 
bakalėjininkui. Aš jį laikau kaip žaislą". O kai Einšteiną klausda-

14 2r. Gcubedian H. Albert Einstein.—New York, 1939, p. 110—112. 
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vo, kur jo prietaisai, jis šypsodamasis rodydavo j savo kaktą. Kar
tą į klausimą, kur jo laboratorija, Einšteinas parodė savo parkerį. 

Keldavosi Einšteinas rytais apie aštuntą valandą. Su šlepetėmis 
ir chalatu, kol pribėgs vonia, jis sėsdavosi prie pianino. Kai žmona 
pašaukdavo „Albertli, paruošta", jis nueidavo į vonią, o žmona 
skubėdavo uždaryti jam iš paskos duris, kadangi jis dažnai užmirš
davo tai padaryti pats. Po pusryčių jis prisikimšdavo pypkę ir eida
vo į kabinetą. 

Einšteiną dažnai klausdavo, kiek valandų jis dirba, ir jam visa
da būdavo sunku atsakyti, nes dirbti jam reiškė mąstyti. Kartais 
jis pats klausdavo kurį iš draugų- „Kiek valandų per dieną jūs 
dirbate?"— ir kai išgirsdavo atsakymą: aštuonias arba dešimt, gūž
čiodamas pečiais sakydavo- „Aš negaliu taip ilgai dirbti. Aš ne
galiu diibti ilgiau kaip keturias penkias valandas per dieną, aš 
nesu darbštus žmogus". 

Einšteinui nuėjus į kabinetą, Elza sėsdavo peržiūrėti kores
pondencijos. Laiškai ateidavo iš viso pasaulio, visomis kalbomis, 
šimtai laiškų, kuriuos šveicorius atnešdavo dideliuose krepšiuose. 
Rašė mokslininkai, valstybės veikėjai, organizacijų ir draugijų 
lyderiai, darbininkai, bedarbiai, studentai. Daugelyje laiškų buvo 
prašoma padėti arba patarti, siūlomos paslaugos. Jauna moteris 
siūlėsi būti „kosmoso stebėtoja". Išradėjai rašė apie naujas maši
nas, tėvai — apie vaikus, kuriems davė Alberto vardą, cigarų fab
riko savininkas pranešė, kad naują cigarų rūšį pavadino „Relia
tyvumu". 

Elza laiškus surūšiuodavo. Vienus palikdavo be atsakymo, į kai 
kuriuos atsakydavo pati, kitus paruošdavo peržiūrėti Einšteinui. 
Tas darbas atimdavo gerą pusdienį, o kai kada ir visą vakarą. 

Laiškai labai įkyrėdavo Einšteinui, nors Elza juos ir atsijodavo. 
1920 metais Einšteinas skundėsi: 

„Niekada tvirtai negalėdavau ištarti žodžio „ne". Dabar, kai 
laikraščių straipsniai ir laiškai be perstojo klausia, kviečia ir rei
kalauja, naktimis aš sapnuoju, kad mane spirgina pragare ir mūsų 
paštininkas pavirto velniu, kuris rėkia ant manęs ir svaido man į 
galvą nauju ryšuliu laiškų už tai, kad aš neatsakiau į senus. 

Pridėkite prie to mano motinos ligą ir prasidėjusį man „didy
bės laikotarpį", t. y. daugybę beprasmiškų posėdžių. Apskritai pa
ėmus, aš tapau paprastu pačių vargingiausių refleksinių judesių 
rezginiu " 1 5 . 

Kitą kartą Einšteinas pasakė: 
„Mano pikčiausias priešas — vis dėlto paštininkas: iš tos ver-

govės man jau neištrūkti!" 1 6 

15 Seelig, p. 272. 
1 9 Ten pat, p. 283. 
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Einšteinas yra pasakojęs, kad jo potraukį buriuoti galima pa
aiškinti tuo, kad jachtoje jis gali nesibaiminti lankytojų. Kitų spor
to šakų Einšteinas nemėgo. „Aš nemėgstu fizinės įtampos,—saky
davo jis,— ko gero aš linkęs į tinginiavimą, todėl buriavimas yra 
vienintelis sportas, kuris man patinka" 1 1 . 

Einšteinas rengėsi be galo kukliai. Jis dėvėdavo rudą odinę 
striukę — seną Elzos dovaną. Šaltomis dienomis pasirodydavo su 
pilku angliškos vilnos megztiniu — taip pat Elzos dovana ir taip pat 
labai sena. Į kviestinius pietus Einšteinas eidavo senamadišku 
tamsiu kostiumu, o smokingą užsivilkdavo tiktai išskirtiniais at
vejais, šeimai vieningai reikalaujant. 

Išliko nemaža prisiminimų apie Einšteino išorę, jo įpročius ir 
jo darbo būdą. Savo kabinete — mansardoje Einšteinas rašo, skai
to, tačiau daugiausia mąsto. Protarpiais jis palenkia galvą į kairę 
ir ima vynioti apie pirštą savo žilą sruogą. Dažnai Einšteinas įsi
kanda vieną iš trijų priešais jį gulinčių smarkiai pritukusių pyp
kių. Einšteino veidas išblyškęs, su raukšlėmis palei akis. Sį 
portretą, datuojamą 1919 metų lapkričiu, papildo aprangos aprašy
mas. Einšteinas dirbdavo dažniausiai apsivilkęs sena odine striuke, 
rudomis vilnonėmis kelnėmis ir basomis kojomis įsispyręs į šlepe
tes I 8 . 

Išvaizdos, polinkių ir buities aprašymai, išlikę amžininkų atsi
minimuose ir pasakojimuose, skiriasi tik detalėmis. Jie kaitaliojasi 
su mąstymo ir kalbėjimo būdo apibūdinimais. Daktaras Moricas 
Katcenšteinas, chirurgas, gydęs Einšteiną, pasakoja apie ilgus 
bendrus plaukiojimus jachta Berlyno apylinkėse. Einšteinas vadino 
Katcenšteiną artimiausiu Berlyno laikotarpio draugu; jis pasako
davo apie humorą ir fantaziją kaip apie svarbiausius savo 
gydytojo charakterio bruožus. 

„Niekad jis nebūdavo panašus į tą Siaurės Vokietijoje popu
liarų pareigomis apsikrovusį žmogų, kuriuos italai jų laisvės lai
kais vadino „Bestia seriosa" 1 9 . Kitas Einšteino draugas, Rudolfas 
Ernanas, taip pat gydytojas ir taip pat pasivaikščiojimų po Berlyno 
apylinkes bendrakeleivis ir pašnekovas, pateikia tokią kiek 
profesionalią Einšteino charakteristiką: 

„Apie jo angeliškas akis, kuriose juokiantis pasirodo kipšiukai, 
apie žvilgsnį į viską be jokių slaptų minčių — apie tai žino dauge
lis amžininkų. Mažiausiai žino apie jo fizinę būklę. Einšteinas buvo 
aukštesnis negu vidutinio ūgio, baltos odos ir tvirtos muskulatū
ros... Jis nemėgo vaistų, bet mėgo daktarus... Einšteinas mėgo su 
jais šnekučiuotis, kadangi jausdavo didelį jų bendravimo su įvai
riausių sluoksnių žmonėmis patyrimą. Gydytojų aplinkoje jis ras-

1 7 Ten pat. 
1 8 2r. Mlchelmon, p. 269. 

Heile Zeit, S. 46, 
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davo tam tikro artimumo savo interesams, juk ir pats Einšteinas 
galėtų laikyti save kovotoju už žmonių giminės stiprinimą ir 
gerinimą" 2 0 . 

Berlyne dažnas Einšteino pašnekovas būdavo Emanuelis Laske-
ris. Jis nepaliko savo prisiminimų apie Einšteiną. Tačiau tai, ką 
Einšteinas rašė apie Laskerj, leidžia įžvelgti kai kuriuos būdingus 
paties Einšteino bruožus. 

„Laskeris buvo, be abejonės, vienas iš pačių įdomiausių 
žmonių, kokių aš kada nors esu sutikęs: taip retai minčių 
savarankiškumas derinasi su aistringu domėjimusi visais didžiai
siais reikalais, jaudinančiais žmoniją. Aš ne šachmatininkas ir 
negaliu spręsti apie jo intelekto galią žaidžiant šachmatais. Šiame 
sudvasintame žaidime mane atstumdavo kovos dėl laimėjimo 
dvasia" 2 1 . 

Įdomus prisipažinimas! Šachmatai Einšteinui atrodė didžiai 
prasmingas užsiėmimas. Tačiau jo paties mintis buvo sutelkta prie 
problemų, kurių sprendimui reikėjo ne sąlyginio laimėjimo, o 
tiesos. Ontologiniam Einšteino mąstymui buvo iš viso svetima 
ieškoti kriterijų savo viduje ir nesiekti tikslo, kuris būdingas 
Spinozos racionalizmui,— adekvataus realybės atvaizdavimo. Toji 
tendencija darė Einšteinui nepriimtiną bet kurią kovą dėl sąlyginio 
laimėjimo, kaip ir visa tai, kas mąstyme ir tyrinėjimuose asme
niška. 

Pažvelkime dabar į Leopoldo Infeldo atsiminimus, kurie jau 
minėti šioje knygoje. Infeldas pirmą kartą susitiko su Einšteinu 
1920 metais. Jis mokėsi Jogailos universitete, o penktaisiais studi
jų metais panoro savo pasirengimą baigti Berlyne pas Planką, 
Lauję ir Einšteiną. Tačiau į kilusius iš Lenkijos, ypač žydus, prūsų 
kanceliarijose buvo žiūrima gan nepalankiai. Po ilgų abejonių 
Infeldas nusprendė kreiptis pagalbos į Einšteiną. Štai kaip aprašo 
Infeldas šį susitikimą: 

„Nedrąsus, labai susijaudinęs, šventiškai nusiteikęs prieš susi
tikimą akis į akį su didžiausiu iš šiuolaikinių fizikų, aš paskambi
nau prie Einšteino buto durų Haberlandštrasėje, 5. Ponia Einštein 
pakvietė mane į mažą kambarį, apstatytą sunkiais baldais. Aš 
pasakiau jai savo vizito tikslą. Ji atsiprašinėjo — man teksią pa
laukti: vyras kalbasi su Kinijos švietimo ministru. Aš laukiau. 
Veidas degė iš nekantrumo ir jaudinimosi. Pagaliau Einšteinas 
atidarė duris, atsisveikino su kinu ir pakvietė mane. Jis buvo juodu 
švarku ir dryžuotomis kelnėmis, kurioms trūko svarbiausios sagos. 
Tas pats veidas, kurį aš jau tiek kartų buvau matęs laikraščiuose 
ir žurnaluose. Tačiau nė viena fotografija negalėjo perteikti jo 
akių spindesio. 

2 0 Ten pat, p. 59. 
21 Seelig, p. 331. 
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Aš visiškai pamiršau visą rūpestingai apgalvotą kalbą. Einštei
nas nusišypsojo ir pavaišino mane papirosu. Tai buvo pirmas 
draugiškas šypsnys, kurį man teko išvysti atvykus į Berlyną. 
Mikčiodamas papasakojau savo vargus. Einšteinas įdėmiai klausėsi. 

— Aš mielai parašyčiau jums rekomendacinį laišką Prūsijos 
švietimo ministerijai, tačiau tai nieko neduos. 

— Kodėl? 
— Todėl, kad aš jau esu parašęs labai daug rekomendacijų.— 

Paskui pridūrė tyliau, su pašaipa:— Jie antisemitai. 
Jis valandėlę mąstė žingsniuodamas pirmyn atgal po kambarį. 
— Tai, kad jūs fizikas, dalyką palengvina. Aš parašysiu keletą 

žodžių profesoriui Plankui; jo rekomendacija reiškia daugiau negu 
mano. Taip bus visų geriausia! 

Jis ėmė ieškoti popieriaus laiškui, o popierius gulėjo čia pat 
priešais jį — a n t rašomojo stalo. Aš buvau per daug sutrikęs, kad 
parodyčiau jam. Pagaliau jis rado popierių ir brūkštelėjo keletą 
žodžių. Jis padarė tai nežinodamas, ar aš nors kiek nutuokiu apie 
fiziką" 2 2. 

Prie Infeldo atsiminimų tęsinio — jo darbo kartu su Einšteinu 
ketvirtajame dešimtmetyje — dar apsistosime. 

Berlyne Einšteinas turėjo susitikimų su Tarybų valstybės vei
kėjais. G. Čičerinas padarė jam stiprų įspūdį, ir pokalbiai su 
Čičerinu buvo jam vienas iš šaltinių, iš kurių jis sėmėsi žinių apie 
revoliuciją ir socializmą. Gilias simpatijas Tarybų valstybei Einš
teinas reikšdavo kalbėdamasis su A. Lunačiarskiu, kuris parašė 
apie mokslininką nedidelę apybraižą „Arti didžiojo" 2 3 . Skaitytojas 
gal nepriekaištaus už palyginti platų šios apybraižos atpasakojimą. 

Apybraiža prasideda tokio atsitikimo aprašymu. Buvo kažkada 
pamišėlė ponia Eugenija Dikson, kurią išgarsino kėsinimasis nu
šauti tarybinį įgaliotąjį atstovą Paryžiuje L. Krasiną sugedusiu ir 
net, atrodo, neužtaisytu revolveriu. Ji kažkada persekiojo Luna-
čiarskį pasakojimais, kaip Miliukovas — jos įsivaizduoto kūdikio 
tėvas — nužudė tą kūdikį, norėdamas sukelti naują Beilio procesą, 
apie kitą taip pat įsivaizduojamą kūdikį nuo Azefo ir pagaliau 
pareiškė, kad Azefas slepiasi prisidengęs Einšteino vardu ir 
vaizduoja esąs fizikas. 

Vėliau Lunačiarskis, būdamas Berlyne, susipažino su Einšteinu 
ir jo žmona, ir pastaroji papasakojo tos istorijos tęsinį. Eugenija 
Dikson rašiusi Einšteinui, jog nuplėšianti jo kaukę. Toliau ėjo 
grasinami laiškai iš įvairių stočių tarp Paryžiaus ir Berlyno, ir 
pagaliau vargšė moteris paskambino prie namo Haberlandštrasėje 
durų ir pareikalavo Azefo — Einšteino. Pamačiusi jį, sušuko, kad su
klydusi, kad Einšteinas — ne Azefas, tačiau vis dėlto kaip tėvas to 

22 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 137—138. 
23 «30 дней», М., 1930, № 1, с. 39—42, 
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paties žuvusio kūdikio turįs išgelbėti ją nuo pamišėlių namų If 
duoti jai pinigų. Sie dalykai pasiekė Berlyno policiją, kur kažkas 
iš valdininkų pareiškė Elzai, kad jai nereikėtų neigti tokių ryšių 
galimybės, ir iš viso oriai paistė neįtikimas kvailystes. 

Su tuo Lunačiarskio pasakojimu iš esmės sutampa (kai kurios 
detalės, kaip netrukus pamatysime, skiriasi) tai, ką Zėligas pertei
kia girdėjęs iš Erenfesto 2 4 . 

1925 metų pradžioje Leidene Einšteino laukė atvykstant rytiniu 
traukiniu, tačiau jis atvažiavo tiktai vakare ir papasakojo Erenfes
tui, kad jam tekę apsilankyti kalėjime, kur pasodinta kažkokia 
moteris, norėjusi jį nušauti kaip Azefą. Prie įėjimo ją pamačiusi 
Margo ir pagalvojusi, kad ta aiškiai nenormali ponia galinti eiti 
tik pas Einšteiną. Paskambinusi iš automato namo, Margo užbėgo 
už akių pavojingam vizitui, ir Eugenija Dikson pateko į kalėjimą. 
Ten ją aplankė Einšteinas; ponia įsitikinusi, kad jis ne Azefas 
(„jūsų daug trumpesnė nosis"), o Einšteinas padėjo ją išlaisvinti ir 
nugabeno jai į kalėjimą daiktus, kurių ji prašė. Galbūt ta istorija 
nebuvo tokia paprasta ir komiška, kokia ji atrodo iš Elzos pasako
jimo Lunačiarskiui ir paties Einšteino pasakojimo. Garbediano 
l y g o j e kalbama apie rimtą pasikėsinimą į Einšteino gyvybę: 

„Dėl savo politinio aktyvumo Einšteinas įgijo daug naujų 
draugų ir daugybę įnirtingų priešų. Vienam iš tokių priešų pavyko 
apgauti budrųjį ir ištikimąjį Otą (Einšteino namų šveicorių). Ma
rija (sic!) Ergevceva-Dikson (Maria Erguewseva-Dickson), ameri
kiečio našlė rusė, gyvenusi po Rusijos revoliucijos Paryžiuje, 
slapčia prasibrovė į Einšteino butą Berlyne. Ji sumanė nužudyti 
jį užnuodytu skrybėlės segtuku, tiktai neatsižvelgė { budriąją 
Elzą Einštein, kuri nuginklavo klastingąją lankytoją, iškvietė poli
ciją ir padarė viską taip sumaniai ir ramiai, kad Einšteinas apie 
grėsusį jo gyvybei pavojų sužinojo tiktai po ilgo laiko" 2 5 . 

Tačiau grįžkime prie A. Lunačiarskio apybraižos. Joje papa
sakota istorija buvo pretekstas literatūriniam portretui, kuriame 
perteikta ne tiktai Einšteino išvaizda, bet ir ta ypatinga dvasios 
būsena (Lunačiarskis vadina ją „didžiausia simpatija, susipynusią 
su tam tikru pagarbumu"), kuri apimdavo visus, kas susidurdavo 
BU Einšteinu. 

„Einšteino akys trumparegės, išsiblaškiusios. Atrodo, kad jau 
seniai ir visiems laikams daugiau kaip pusė jo regėjimo nukreip
ta kažkur į vidų. Atrodo, kad didžiąją dalį jo žvilgsnio kartu su 
mintimis nuolatos patraukę kažkokie skaičiavimų vaizdiniai. To
dėl akys kupinos abstrakčių minčių ir atrodo net truputį liūdnos. 
Tuo tarpu bendraudamas Einšteinas yra nepaprastai linksmas žmo
gus. Jis mėgsta pajuokauti... jis juokiasi geraširdišku, visiškai 

M Seelig, p. 307—308. 
85 Garbedian H. Albert Einstein.—New York, 1939, p. 199. 
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vaikišku juoku. Juokiantis akimirką jo akys pasidaro labai vaikiš
kos. Jo begalinis paprastumas daro jį žavų, ir tiesiog norisi kažkaip 
paglamonėti jį, paspausti ranką, patapšnoti per petį — ir padaryti 
tai, žinoma, su didžiule pagarba. Kyla kažkoks švelnios užuojau
tos jausmas, didžiulio beginklio paprastumo pripažinimas ir kartu 
begalinė pagarba". 

Lunačiarskis rašo ir apie Elzą Einštein. 
„Ji — ne pirmos jaunystės moteris, smarkiai pražilusi, bet pa

traukli, vis dar puiki doroviniu grožiu, net didesniu negu fizinis 
grožis. Visa ji — meilė savo didžiajam vyrui, ji visa pasirengusi 
aukotis dėl jo, kad apsaugotų jį nuo šiurkščių gyvenimo prisilieti
mų, kad suteiktų jam tą didžią ramybę, kurioje bręsta jo pasauli
nės idėjos. Ji kupina supratimo, koks jis reikšmingas kaip mąsty
tojas ir jaučia jam, kaip nepaprastai maloniam ir savotiškam 
suaugusiam kūdikiui, švelniausius draugės, žmonos ir motinos 
jausmus". 

Trečiasis dešimtmetis Einšteino gyvenime buvo persilaužimo 
laikotarpis. Einšteinas matė, kaip stiprėja slogios nacionalistinės 
revanšistinės nuotaikos. Mokslinėje kūryboje po bendrosios relia
tyvumo teorijos nepaprasto pasisekimo atėjo labai sunkūs, kartais 
kamuojantys vieningosios lauko teorijos ieškojimai. Bendroji 
reliatyvumo teorija plėtojosi, jos aparatas tobulėjo. Tačiau Einštei
no mokslinių interesų svorio centras dabar buvo kitas. 

Tuoj pat po bendrosios reliatyvumo teorijos sukūrimo buvo 
imtasi vieningosios lauko teorijos problemų. Mes galime sutapa
tinti visuotine trauką su erdės kreivumu. Ar negalima rasti kitų 
erdvės geometrinių savybių, su kuriomis galima sutapatinti kitus 
jėgų laukus, ne vien gravitacinius? Ar negalima tokiu būdu vie
ningais geometriniais sąryšiais susieti visų jėgų laukus ir sujung
ti juos į vieningą lauką, pasireiškiantį kokiomis nors erdvės 
geometrinėmis savybėmis? Iš kitų laukų, be gravitacinio, tuomet 
buvo žinomas tik elektromagnetinis. Buvo bandyta jį sugeometrin-
ti, t. y. pavaizduoti kaip erdvės geometrinių savybių kitimą. Tai ir 
buvo vieningosios lauko teorijos sukūrimo uždavinys. 

1918 metais Hermanas Veilis pasiūlė kartu su traukos teorija 
geometrinti ir elektromagnetinio lauko teoriją. Einšteinas sutapati
no trauką su erdvės-lauko kreivumu, kitaip tariant, jis padarė prie
laidą, kad erdve-laikas, kuriame veikia gravitaciniai laukai, yra 
pavaldūs ne Euklido, o Rymano geometrijai. Rymano geometrijoje 
vektorius, apeidamas uždarą kontūrą, keičia savo kryptį. Tuo ir 
pasireiškia erdvės kreivumas. Tačiau Rymano geometrijoje toks 
pakeitęs savo kryptį vektorius išlaiko pradinį ilgį. Veilio geomet
rijoje tas vektorius savo pradinio ilgio jau neišlaiko. Vektoriaus 
krypties pakeitimas sutapatinamas su gravitaciniu lauku, jo ilgio 
pakeitimas — su elektromagnetiniu lauku. 
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Taigi vieninga geometrinė schema, vieningas erdvės-lauko 
geometrinių savybių supratimas leidžia rasti ir gravitacinio, ir 
elektromagnetinio laukų lygtis. 

Einšteiną sužavėjo geometrinio sprendimo darnumas ir virtuo
ziškumas. Bet tiktai geometrinio. Apie Veilio schemos fizikinį turi
ningumą, apie būties dėsningumų tikrąjį pavaldumą tai schemai, 
apie galimybę eksperimentais išspręsti pasaulio geometrinės 
struktūros klausimą, apie visa tai negalima buvo ir kalbėti. Tuo 
tarpu Einšteinui buvo svarbu ne geometrinis, bet fizikinis teorijos 
„vidinis tobulumas". 1918 metų birželio mėnesį laiške Veiliui 
Einšteinas, pavartojęs taip būdingą jo laiškams ironišką termino
logiją, kreipiasi į Veilį: 

„Ar galima apkaltinti viešpatį dievą nenuoseklumu, jeigu jis 
praleido Jūsų nurodytą galimybę padaryti fizikinį pasaulį harmo
ningą?" Jeigu dievas būtų pasinaudojęs ta galimybe, toliau rašo 
Einšteinas, tai būtų atsiradęs „Veilis II", kuris būtų kreipęsis į jį 
su kitokiais priekaištais. „Tačiau kadangi viešpats dievas gerokai 
prieš atsirandant teorinei fizikai suprato, kad negali prisiderinti 
prie visų pasaulyje esamų nuomonių, jis labiau linkęs daryti tai, 
ką jis pats nori" 2 6 . 

Cia kalbama apie geometrinių schemų nevienareikšmiškumą, 
apie tai, kad nėra experimentum crucis, kuris galėtų joms suteikti 
fizikinį vienareikšmiškumą. 

Einšteinas siūlė keletą kitų geometrinių schemų, iš kurių kiek
viena iš pradžių jam atrodė galinti įgyti fizikinį vienareikšmišku
mą, o paskui pasirodydavo esanti toli nuo tokio gebėjimo. Veilis 
vėliau atsisakė toliau plėtoti savo schemą, o Einšteinas dirbo to
liau. Veilis prisiminė savo ginčus su Einšteinu, prasidėjusius 1918 
metais, ir vėlesnes Einšteino konstrukcijas gretino su savo pradi
nėmis koncepcijomis. 

„Einšteinas iš pat pradžių buvo prieš jas, ir daugybę kartų 
esame diskutavę. Aš tikėjausi paneigti jo konkrečius prieštaravi
mus. Galų gale Einšteinas tarė man: „Na, Veili, palikim tai. 
Abstrakčiai, be kryptį duodančio akivaizdaus fizikinio principo 
konstruoti fiziką negalima". Dabar mes pasikeitėme vaidmenimis. 
Einšteinas mano, kad tarp idėjos ir eksperimento esama gilios pra
rajos ir kad reikia naudotis matematinėmis abstrakčiomis kons
trukcijomis. Jas, žinoma, reikės išplėtoti ir palyginti su stebėji
mais. Toks kelias veda į sėkmę. Tačiau aš žiūriu į tą dalyką kitaip. 
Savo tikėjimą logikos metodais praradau ir dabar dedu viltis į 
kitką: rezultatų duos sąsaja su eksperimentine kvantine fizika. 
Tokia sąsaja ypač būtina todėl, kad dabar klausimas jau ne vien 
gravitacinio ir elektromagnetinio laukų vienovės klausimas. Jau 
žinome apie elektrono banginį lauką, galime sužinoti apie kitokius 

26 Seelig, p. 278—279. 
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laukus, susijusius su kitomis elementariosiomis dalelėmis. Visa tai 
turi būti įtraukta į vieningąją lauko teoriją" 2 7 . 

Tačiau visa esmė buvo ta, kad konstruoti geometrines schemas 
be fizikinio iššifravimo, nukeliant tą iššifravimą į ateitį, Einšteinui 
negalėjo pakakti. Jis stulbinamai atkakliai statė naujus bastionus 
ir ne mažiau stulbinamai negailestingai sau griovė juos, kad pe
reitų prie naujesnių. Jis laukė fizikinio vienareikšmiškumo. Geo
metrinės konstrukcijos buvo sielos, laukusios, kur galės įsikūnyti. 
Tie ieškojimai Einšteinui buvo skausmingi. Jo sąmonėje jie susi
pynė su visuomeninės disharmonijos sukeltais įspūdžiais. Siuo 
požiūriu įdomios eilutės iš Einšteino laiško, kurį jis parašė 
Ėrenfestui 1920 metų balandžio mėnesį. 

„Bendrojoje reliatyvumo teorijoje nepasistūmėjau į priekį: 
elektrinis laukas, kaip ir anksčiau, su niekuo nesusijęs. Ryšys ne-
simezga. Ir man niekaip nesiseka perprasti elektronų. Gal mano 
protas prarado lankstumą arba iš tiesų išganingoji idėja labai toli? 
Aš susižavėjęs skaitau „Brolius Karamazovus". Tai pati nuostabiau
sia knyga iš visų, kurios buvo man patekusios į rankas... Kai dėl 
išorinių įvykių, tai lyg ir įsiviešpatavo ramybė. Bet visur jaučiami 
neapsakomai aštrūs prieštaravimai. Mieste šiurpus skurdas, badas, 
nepaprastas vaikų mirtingumas..." 2 8 

Atkreipkime dėmesį, kad frazė apie „Brolius Karamazovus" 
yra tarp skundų dėl nesėkmių kuriant vieningąją lauko teoriją ir 
pasakojimo apie slogius Berlyno gyvenimo įspūdžius. „Broliai 
Karamazovai"—vienintelis iš visų laiške minimų dalykų, kuris 
įkvepia Einšteiną. Jis, ieškodamas pasaulio harmonijos, dažnai 
bėgdavo iš abstrakčių loginių schemų srities į literatūros ir meno 
suvokimų sritį. Tokį perėjimą lengvino mokslinės kūrybos emo
cionalumas ir meninių interesų bei polinkių racionalizmas. 

Apie vieningąją lauko teoriją bus kalbama vėliau ir dar ne
greitai. 

Pažymėsime tik viena, kad jau trečiajame dešimtmetyje Einš
teino laiškuose ir dienoraščiuose nuskamba liūdna nuojauta, jog 
perprasti pasaulio harmoningumą yra nepaprastai sunku. Ir kad 
nepaprastai sunku sukurti harmoniją visuomenėje. Ta nuojauta 
ypač ryški Einšteino laiškuose iš kelionių ir kelionių dienoraš
čiuose. 

Einšteinas su tam tikra nuostaba žiūrėjo į Galilėjaus veiklą, 
ginančią heliocentrizmą. Jis sakė, kad jei būtų kalbama apie jo 
paties idėjas, tai jis labiau būtų linkęs pasikliauti jų įtikinamumu, 
būdingu pačiai tiesai, kuriai nereikia silpnų mąstytojo pastangų, 
jog ją pripažintų. Ir kartu Einšteinas teigė, kad, jei nejaustų soli-

27 Ten pat, p. 274—275. 
№ Ten pat, p. 265. 
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darumo su vienminčiais, gyvenimas jam atrodytų tuščias. Priešta
ravimas čia tariamas. Einšteinui jo pasaulio koncepcija atrodė 
nepajudinama dėl savo esmės, pradinių principų. Ji atrodė jam 
paprasta ir suvokiama dėl savo natūralumo ir darnumo — „vidinio 
tobulumo", užkariaujančio protus, kad ir kokie sudėtingi būtų 
apskaičiavimai ir stebėjimai. Einšteinas ištobulino savo teorijas iki 
nepriekaištingo loginio ir matematinio korektiškumo, jis sugaišo 
daugelį metų kurdamas labai sudėtingas matematines konstrukci
jas, suprato, kad jos ginčytinos ir neprieinamos platiesiems sluok
sniams. Tačiau, be sudėtingo, ginčytino ir ezoterinio turinio, 
Einšteino teorinėse konstrukcijose buvo paprastų ir aiškių princi
pų, kuriuos buvo galima išdėstyti egzoteriškai, paprastai ir aiškiai. 
Tuos principus reikėjo atskleisti žmonėms, ir jų vidinis darnumas 
bei įtikinamumas pats turėjo baigti visa kita. 

Trečiajame dešimtmetyje Einšteinas pajuto ypatingą būtinybę 
išdėstyti minėtuosius paprastus, aiškius ir neginčytinus mokslo 
principus. Nuodingi revanšo kėslai, neidėjiška ir bejėgiška Tautų 
sąjungos pozicija, į nacionalistinę stichiją įsilieję pasisakymai 
prieš mokslinės pasaulėžiūros pagrindus — visa tai kėlė Einšteinui 
minčių apie mokslo socialinį efektą. 

Atremti reakciją turėjo ne matematiniai skaičiavimai, o fiziki
nių teorijų racionalistinė dvasia ir Visatos harmoningumo bendras 
vaizdas. Toje sferoje Einšteino vienminčiai, prie kurių jis linko ir 
kurių solidarumo ieškojo, buvo platieji sluoksniai. Bendravimas su 
jais neapsiribojo fizikinių žurnalų puslapiais. 

1615 metais Galilėjus nuvyko į Romą ginti heliocentrizmo ir 
reliatyvumo klasikinio principo kardinolų kongregacijoje. Mūsų 
šimtmečio trečiajame dešimtmetyje Einšteinas atliko daug ir ilgų 
kelionių, norėdamas apginti naująjį pasaulėvaizdį žmonijos kolek
tyvinio proto akivaizdoje. 

Įdomu, kad Einšteino priešininkai pastebėjo, jog auditorija, į 
kurią kreipiasi Einšteinas, plečiasi. Vokietijoje pasirodė brošiūra 
„Reliatyvumo teorija įteigiama masėms". Jos autorius rašė: 

„Kadangi teorijos klaidingumas moksliniams sluoksniams tapo 
akivaizdus, Einšteinas pradėjo vis dažniau kreiptis į mases ir savo 
teoriją bei save daryti vis viešesnius" 2 9 . 

Trečiojo dešimtmečio pradžioje Einšteinas ir Elza pabuvojo 
Olandijoje, Čekoslovakijoje ir Austrijoje, paskui nuvyko Į Ameri
ką, stabtelėjo Anglijoje, aplankė Prancūziją, o paskui keliavo po 
Japoniją, Palestiną ir Ispaniją. 

Olandijoje, Leidene, pusantro tūkstančio klausytojų auditorijai 
Einšteinas skaitė paskaitą „Eteris ir reliatyvumo principas". Ta 
populiari ir liečianti pagrindines fizikos idėjas paskaita būdinga 
vienminčių paieškoms tarp kitų specialybių žmonių. Joje daugybė 

" Frank, p. 167. 

minčių apie pasaulio racionaliąją schemą, minčių, kurių visuome* 
ninį rezonansą dabar vertino ir draugai, ir priešai. Pastarieji apie 
Einšteino pažiūras rašė: 

„Ilgą laiką buvome verčiami tikėti sensacingu faktu, kad ete
rio nėra, o dabar pats Einšteinas grąžina jį į savo vietą. Tuo žmo
gumi negalima rimtai tikėti, jis nuolatos prieštarauja pats sau" 3 0 . 

Einšteino draugų entuziazmas ir svarbiausia neregėtas jų pa
gausėjimas po paskaitos Leidene rodė, kad esmė yra ne vien fizi
ka, o ir racionalios, mokslinės pasaulėžiūros gynimas nuo reak
cijos jėgų. 

Paskaitoje „Eteris ir reliatyvumo principas" Leidene 1920 me
tais Einšteinas traktavo eterį istoriškai. Ta sąvoka moksle atsirado 
norint sukurti vieningą fizikinį pasaulėvaizdį. Toliveikos idėja 
prieštarauja postūmių kaip kūnų judėjimo priežasties sampratai. 
Todėl atrodė būtina hipotetiškai įvesti aplinką, kurios slėgimas 
arba postūmiai verčia kūnus veržtis vieną prie kito. Toliau. Bangi
nė šviesos teorija reikalavo aplinkos sampratos, pagal kurią me
chaniniai virpesiai sklinda bangomis ir yra optinių reiškinių prie
žastis. XIX amžiuje optiniai eksperimentai įtikino, kad minėtoji 
aplinka nedalyvauja kūnų judėjime, kad kūnai judėdami pasislen
ka eterio atžvilgiu. Tačiau Maiklsono eksperimentas parodė, kad 
nepasitvirtina su tokiu pasislinkimu susijusi išvada, jog judančio 
kūno viduje šviesa skirtingomis kryptimis sklinda nevienodu grei
čiu. Specialioji reliatyvumo teorija iš to padarė išvadą, kad judė
jimas eterio atžvilgiu yra fizikinės prasmės neturinti sąvoka: 
nepajėgiame pateikti fizikinių stebėjimų, kuriuos būtų galima 
sugretinti su tokia proto sukurta konstrukcija. 

Tačiau bendroji reliatyvumo teorija leidžia tam tikra prasme 
reabilituoti eterį, suteikiant tai sąvokai tam tikrą fizikinę prasmę. 
Mat sunkūs kūnai — gravitacinių laukų šaltiniai — keičia erdvės 
metrines savybes. Pastarosios traktuojamos kaip fizikinės savybės. 
Tačiau jeigu erdvė turi tam tikrų, galimų stebėti fizinių savybių, 
galime ją traktuoti kaip materialią aplinką ir vadinti eteriu, tik
tai jokiu būdu nepriskirdami reabilituojamam eteriui klasikinių 
savybių, nedarydami prielaidos, kad fizikiniai objektai juda ete
ryje arba kad eterio dalys laikui tekant pasislenka. Taigi Einštei
nas, laikydamasis nuomonės, kad eterio sąvoka fizikoje galima, 
rašė: 

„Remiantis bendrąja reliatyvumo teorija, erdvė turi fizikinių 
savybių, taigi šia prasme eteris egzistuoja". 

Reikia pažymėti, kad eterio sąvoka vėlesniais metais fizikoje 
vis dėlto neįsitvirtino. Dažniau buvo kalbama apie gravitacinį 
lauką, keičiantį erdvės savybes. 

M Ten pat, p. 163. 
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192Č meti} kelionė i Leideną buvo sistemingo lankymosi tame 
mieste pradžia. Be Lorenco, apie kurį jau kalbėta, Einšteiną dar 
traukė bendravimas su Erenfestu. Pastarojo namai Einšteinui buvo 
kaip tikrieji jo namai, o Paulis Ėrentestas ir jo žmona Tatjana 
Aleksejevna Afanasjeva-Ereniest — patys artimiausi Einšteino 
ir Elzos draugai. 1923 metais Lorenco darbų tęsėju Leideno uni
versitete tapo Erenfestas, o Einšteinas buvo pakviestas neetatiniu 
profesoriumi. Jis važinėdavo iš Berlyno į Leideną, ateidavo pas 
Ėrenfestus, kur jam kiekvieną kartą gamindavo valgyti tai, ką jis 
mėgo. Ėrenfestai prisimena džiaugsmingą Einšteino šūktelėjimą, 
vos atėjus pas juos į butą: „Ko gi daugiau bereikia žmogui, išsky
rus smuiką, lovą, stalą ir kėdę!" 

Ateinančiais metais po paskaitos Leidene Prahos mokslinė drau
gija „Uranija" pakvietė Einšteiną paskaityti paskaitą. Einšteinas 
atvyko į Prahą. Jis Filipo Franko svečias. Frankas su žmona tuo 
metu gyveno vokiečių universiteto fizikos laboratorijoje, tame ka
binete, kuris anksčiau priklausė Einšteinui. Čekoslovakijoje tuo 
metu buvo sunku susirasti butą. Einšteiną apgyvendino ten pat, ir 
tai padėjo jam atsikratyti korespondentų minios. Kartu su Franku 
jie aplankė čekų universitetą, o paskui pabuvojo keliose kavinė
se — Einšteinas norėjo pažiūrėti iš arti miestą, kuriame jis kitados 
buvo taip daug vaikštinėjęs. 

Vakare perpildytoje „Uranijos" draugijos salėje įvyko Einštei
no paskaita, paskui — draugijos narių susitikimas su Einšteinu. 
Po kelių sveikinimo kalbų atėjo eilė Einšteinui. „Bus tikriausiai 
maloniau ir suprantamiau,— tarė jis,— jeigu vietoj kalbos aš jums 
pagriešiu smuiku". Ir visų pasitenkinimui Einšteinas griežė Mo
carto sonatą 3 1 . 

Iš Prahos Einšteinas nuvyko į Vieną, kur paskaitė viešą paskai
tą didžiulėje koncertų salėje, talpinančioje tris tūkstančius žmonių. 

Vienoje Einšteinas sužinojo tuomet plačiai nuskambėjusios 
Frydricho Adlerio bylos smulkmenas. Karo metais Adleris nušovė 
Austrijos vyriausybės vadovą, kai šis pietavo restorane. Adleris 
buvo nuteistas mirti, tačiau imperatorius pakeitė nuosprendį kalė
jimu iki gyvos galvos. Tardymo metu advokatai mėgino pateisinti 
Adlerio poelgį nepakaltinamumu. Tai patvirtinti norėjo tokiu fak
tu. Tuojau po Macho Adleris pasisakė prieš reliatyvumo teoriją ir 
kalėjime parašė veikalą, kuris, jo nuomone, nepaneigiamai įrodo 
Einšteino pažiūrų klaidingumą. Teismas paskyrė ekspertus, kurie 
turėjo nustatyti, ar tas veikalas nerodo teisiamojo proto pakriki
mo. Tarp ekspertų buvo ir Filipas Frankas. Jis papasakojo, kad 
ekspertai pateko į keblią padėtį. Pripažinus Adlerį protiškai pakri
kusiu, būtų sušvelnintas nuosprendis, tačiau tai būtų buvęs smūgis 

8 1 Ten pat, p. 172. 

Adleriui, diskreditavęs veikalą, kuriuo jis giliai tikėjo, ir prislopi
nęs jo šūvio politinį rezonansą 3 2. 

Einšteinas apsistojo pas Feliksą Erenhaftą, talentingą austrų fi
ziką. Nors su Einšteinu jie nuolatos ginčydavosi, vis dėlto, o iš da
lies ir kaip tik dėl to, Einšteinas mėgo su juo susitikinėti. Frenhafto 
žmona, žinoma moterų švietimo Austrijoje organizatorė, norėjo, 
kad Einšteinas paskaitoje prideramai atrodytų; todėl iš dvejų jo 
atsivežtų kelnių vienas ji davė siuvėjui išlyginti ir įteikė jas Ein
šteinui, tačiau paskaitoje jis vis tiek pasirodė su neišlygintosiomis 
kelnėmis. 

Tais pačiais 1921 metais Einšteinas atliko didelę kelionę. Jis 
aplankė Ameriką ir paskaitė ten paskaitų apie reliatyvumo teoriją. 
Niujorko uoste Einšteino laukė didžiulė minia. Kai tik garlaivis 
prisišvartavo, reporteriai užplūdo denį. Siauru žiedu jie apspito 
Einšteiną. Kad ir kaip Einšteinas stengėsi išvengti interviu, jam 
teko atsakinėti į klausimus. Į prašymą keliomis frazėmis išdėstyti 
reliatyvumo teorijos esmę Einšteinas atsakė: 

„Jeigu jūs sutiksite per daug rimtai nežiūrėti į mano atsakymą 
ir traktuosite jį kaip savotišką sąmojį, aš galiu pateikti tokį paaiš
kinimą. Anksčiau buvo manoma, kad, visiems materialiems kūnams 
išnykus Visatoje, laikas ir erdvė liktų. O pagal reliatyvumo teori
ją laikas ir erdvė išnyktų kartu su kūnais" 3 3 . 

Jo paklausė, ar tiesa, kad tik dvylika žmonių supranta reliaty
vumo teoriją. Einšteinas atsakė, kad jis niekuomet nėra to teigęs. 
Ir iš tikrųjų ta pastaba priklauso Lanževenui, kuris ją pasakė re
liatyvumo teorijos apyaušryje. Einšteinas pasakė, kad bet kuris fi
zikas gali lengvai suprasti reliatyvumo teoriją ir visi jo studentai 
Berlyne supranta ją. Iš tikrųjų tuo metu daugelis fizikų visose ša
lyse ne tik suprato reliatyvumo teoriją, bet ir toliau ją plėtojo. 

Elza irgi buvo paklausta, ar suprantanti tą teoriją, ir ji atsakė: 
„O ne, nors jis ir ne kartą ją man aiškino, tačiau viso to mano 

laimei visiškai nereikia" 3 4 . 
Iš Amerikoje skaitytų paskaitų svarbiausios buvo keturios pa

skaitos Prinstono universitete. Jos buvo išspausdintos ir ilgam tapo 
klasikiniu reliatyvumo teorijos aiškinimu. 

Pakeliui iš Amerikos Einšteinas lordo Holdeino kvietimu su
stojo Londone, kur perskaitė paskaitą Karališkajame koledže (Kings 
College). Didelė auditorija liko Einšteino atžvilgiu santūri: jis 
buvo pasaulinio garso mokslininkas, tačiau atstovavo vokiečių 
mokslui. Pirmą kartą jis buvo sutiktas be aplodismentų. Einšteinas 
kalbėjo apie mokslo internacionalini vaidmenį, apie mokslininkų 
kontaktus, apie anglų tautos vaidmenį mokslo plėtojime, apie Niu-

3 2 Ten pat, p. 174. 
3 3 Ten pat, p. 179. 
3 1 Ten pat, p. 180. 
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toną. Jis padėkojo kolegoms anglams ir pažymėjo, kad, jiems ne
dalyvaujant, jis vargu ar būtų išvydęs vieną iš svarbiausių savo 
teorijos patvirtinimų. Paskaita buvo mokslininkų internacionalinio 
bendradarbiavimo programa. Ji padarė žymų lūžį ne tik audito
rijos, bet ir apskritai anglų mokslinių sluoksnių nuotaikose. Ir šis 
kelionės etapas parodė Einšteino idėjų visuomeninį rezonansą ir 
visuomeninę reikšmę. 

Londone Einšteinas ir Elza apsistojo aristokratiškoje viloje, kur 
jiems buvo paskirti įspūdingai erdvūs apartamentai — didesni 
negu mokslininko butas Berlyne. Einšteinas tos aplinkos buvo su
glumintas, tačiau tas jausmas virto tikru siaubu, kai jam buvo 
paskirtas asmeninis tarnas Pamatęs tą uniforma apvilktą monu
mentą, Einšteinas kreipėsi į žmoną: „Elza, kaip tu manai, ar jie 
mus išleistų, jeigu mėgintume pabėgti?" Jie nakvojo didžiuliame 
miegamajame su langais, uždangstytais sunkiomis užuolaidomis. 
Rytą Einšteinas kaip paprastai atsikėlė anksti ir veltui mėgino pa
kelti užuolaidas. Už nugaros pasigirdo linksmas žmonos balsas: 
„Albertli, kodėl nepasišaukei tarno, kad jis tai padarytų?"—„Ne, 
tai per daug baisu". Pagaliau bendromis jėgomis užuolaidos buvo 
įveiktos, ir Einšteinas su Elza nuėjo į valgomąjį pusryčiauti. 

Vakare svečio garbei buvo surengti pietūs. Juose dalyvavo 
Kenterberio arkivyskupas. Susidomėjęs, koks reliatyvumo teori
jos santykis su religija, jis paklausė apie tai Einšteiną. Atsakymas 
buvo trumpas ir kategoriškas: „Joks". Arkivyskupas su palengvė
jimu atsiduso. Dabar jis galėjo būti ramus. 

1921 metų birželio mėnesį Einšteinas grįžo į Berlyną. Triumfas 
Amerikoje ir Anglijoje dar labiau įkaitino visuomeninę kovą, ku
rios objektas buvo Einšteinas ir reliatyvumo teorija. Vokietijoje 
reakcija kėlė galvą. 

1922 metų birželio mėnesį buvo nužudytas Valteris Ratenau — 
suartėjimo su Tarybų Rusija šalininkas. Jo laidotuvių dieną uni
versitete nebuvo paskaitų, ir tiktai Filipas Lėnardas Heidelberge 
demonstratyviai sukvietė savo politinius vienminčius į eilinę pa
skaitą. Išpuoliai prieš Einšteiną ir reliatyvumo teoriją tapo didelio 
sąmokslo prieš demokratiją, taiką ir pažangą dalimi. Kai Heidel
bergo darbininkai Ratenau laidojimo dieną išmetė Lėnardą iš audi
torijos, o Lėnardas atsikeršydamas sustiprino isteriškas rasistines 
atakas prieš reliatyvumo teoriją, viskas paaiškėjo. Lėnardas ir te
roristinės nacionalistinės organizacijos reliatyvumo teoriją laikė 
jų nekenčiamos racionalistinės minties triumfu. Darbininkams ir 
demokratinei inteligentijai ji buvo atsvara prieš reakciją. Visa, ką 
intuityviai buvo galima nujausti 1919—1920 metais, dabar patvir
tino visuomeninė kova, kurios centre atsidūrė Einšteinas ir relia
tyvumo teorija. 

Idėjinė takoskyra sustiprėjo arba pasidarė ryškesnė po Einštei
no kelionių. 1922 metų kovo mėnesį Einšteinas nuvyko į Prancū-

153 

žiją, kur Lanževeno iniciatyva jį pakvietė Collėge de France. Pasi
tiko jį Lanževenas ir Nordmanas — prancūzų fizikas, daug prisi
dėjęs prie. Einšteino idėjų populiarinimo Prancūzijoje. 

Lanževenas ir Nordmanas žinojo, kad nacionalistiniai-monar-
chistiniai sluoksniai rengia provokacinius išpuolius stotyje. Todėl 
Einšteiną į miestą jie išvedė pro šoninį išėjimą. Tačiau pasirodė, 
kad minia, susirinkusi priešais stotį, buvo studentai, norėję pasvei
kinti Einšteiną ir, jei prireiktų, duoti atkirtį provokaciniams išpuo
liams. Jaunimui vadovavo Lanževeno sūnus. 

Penktadienį, kovo 31 dieną, 5 valandą vakaro pačioje didžiau
sioje Collėge de France auditorijoje susirinko mokslininkai ir bū
rys studentų. Dalyvaujantieji stebėjosi, kad sensacingame vakare 
nėra „viso Paryžiaus", t. y. teatrų premjerų įprastinių lankytojų. 
Lanževenas pasirūpino, kad bilietai pakliūtų tiktai tiems, kas do
misi būsimos diskusijos esme. 

Savo paskaitoje Einšteinas kalbėjo apie kolizijas tarp reliaty
vumo klasikinio principo ir elektrodinamikos. Elektrodinamika 
privertė susidomėti klausimu: ar galioja reliatyvumo principas ir 
negalimumas užfiksuoti tiesųjį ir tolygų sistemos judėjimą, jeigu 
turėsime mintyje ne tik mechaninius procesus, bet ir šviesos .skli
dimą sistemoje. Šviesos greičio pastovumas reiškia, kad sistemos 
judėjimas išlieka reliatyvus, jei atsižvelgsime ir į optinius proce
sus: šviesos greitis judėjimui esant inerciniam nesikeičia ir neduo
da kokių nors vidinių judėjimo kriterijų. Einšteinas pabrėžė to 
reliatyvumo teorijos pradinio teiginio objektyvų, substancinį pobū
dį. Jis kalbėjo apie kai kuriuos matematikus, perpratusius formu
les, tačiau nesupratusius teorijos esmės: „Jie be reikalo laiko ją 
tik formaliais sąryšiais ir nemąsto apie fizikines realybes, atitin
kančias pavartotus matematinius simbolius". Fizikinis turinys Ein
šteinui — tai galimybė loginiais sprendimais pagrįstas abstrakčias 
konstrukcijas palyginti su stebėjimais. Tokia galimybė byloja, kad 
esama išorinės objektyvios realybės — pojūčių priežasčių, ir paly
ginimas su pojūčiais įrodo, kad konstrukcijos turi objektyvią 
prasmę. 

Erdvinis atstumas — sąvoka, kuri turi būti lyginama su stebė
jimais. Tačiau tokiam palyginimui tinka tik atstumas, įveiktas ku
rio nors fizinio objekto. Kadangi fizinis objektas negali judėti be
galiniu greičiu, galime palyginti su stebėjimu sąvoką, vienijančią 
erdvinį atstumą ir laiko intervalą. Tokia sąvoka turi fizikinę pras
mę. Objektyviame pasaulyje nėra „akimirkinių" erdvinių atstumų, 
o tik erdvės-laiko intervalai. 

Balandžio 3 dieną Collėge de France fizikos auditorijoje vyko 
diskusija kiek šiauresniame rate. Einšteinas pabrėžė, kad neįma
noma sinchronizuoti laikrodžius stebint jų ėjimą viena kitos atžvil
giu judančiose sistemose. Pagrindinis oponentas buvo Penlevė — 
garsus matematikas, entuziastingai kalbėjęs apie nuostabųjį Ein-
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šteino genialumą, tačiau kritikuojantis pagrindines reliatyvumo 
teorijos premisas. Jis pateikdavo pavyzdžių, prieštaraujančių toms 
išvadoms, tačiau, kaip išaiškino Einšteinas, tuose pavyzdžiuose ne
ryškiai figūruoja sistemų pagreičiai. Jie specialiosios teorijos kom
petencijai nepriklauso. 

Dar po trijų dienų, balandžio 6 dieną, Sorbonoje įvyko Pran
cūzijos filosofų draugijos posėdis, kuriame Einšteinas išdėstė savo 
pažiūras į Kanto filosofiją, paskui diskutavo su Bergsonu, gynusių 
ypatingo „vidinio", intuityviai suvokiamo laiko idėją. Emilis Me-
jersonas paklausė Einšteino apie jo požiūrį į Macho filosofiją. At
sakymas buvo minėtoji charakteristika: „Pasigailėjimo vertas filo
sofas" 3 5 . 

Prancūzijos akademijoje Einšteinas paskaitos neskaitė. Cia dau
geliui Einšteino vardas buvo odiozinis — Einšteinas buvo laisvės, 
taikos, socialinės pažangos šalininkas. Kiti (o kartais ir tie patys) 
Akademijos nariai reliatyvumo teoriją laikė pavojinga kanonizuo
tam klasikiniam mokslui. Jiems, kaip pareiškė Einšteinas, „visa, ką 
jie išmoko iki 18 metų, yra patirtis, visa, kas buvo vėliau,— prasi
manymai" 3 6 . 

Reakcingi moksliniu ir politiniu požiūriu (šie kriterijai ilgainiui 
vis labiau sutapo) sluoksniai rėmėsi formaliais motyvais. Prancū
zijos akademijos posėdžių salėje turėjo teisę būti tik jos nariai. 
Einšteinas jiems nepriklausė ir galėjo užimti vietą balkone tarp 
publikos. Trisdešimt akademikų pareiškė, kad jie išeis iš susirin
kimo, jeigu Einšteinas pasirodys jame. Visa tai pasiekė Einšteiną, 
ir jis atsisakė kvietimo, išvaduodamas daugelį savo draugų nuo 
nemalonių ekscesų. 

„Kaip tik tos pačios grupės,— rašo Frankas,— kurios audringai 
protestavo prieš Einšteino priėmimą, kadangi jis vokietis, tapo 
uoliausiais kolaboracionistais, kai nacistai užgrobė valdžią. Tie 
Prancūzijos „patriotai" parengė Prancūzijos žlugimą ir vokiečių 
įsiveržimą 1940 metais" 3 7 . 

Iš Paryžiaus Einšteinas grįžo į Berlyną, tačiau neilgam. Primyg
tini kvietimai plaukė iš Japonijos. Ten ruošėsi jo paskaitoms, laukė 
susitikimų. 1922 metų rudenį Einšteinas ir Elza atvyko į Marselį ir 
japonų garlaiviu išplaukė į rytus. J ie perplaukė Viduržemio jūrą 
ir Indijos vandenyną, buvo sustoję Kolombe, Singapūre, Honkonge 
ir Šanchajuje. Visur Einšteino atvykimas buvo džiugus įvykis la
bai plačiam žmonių ratui. 

Einšteinui kelias iš Kolombo iki Šanchajaus buvo gan sudėtin
gų įspūdžių virtinė. Visą laiką jo protas įtemptai dirbo: Einšteinas 

3S Bulletin de la Société française de philosophie. Séanse du 6 avril 
1922, p. 92; Meyerson E. La déduction relativiste.— Paris, 1925, p. 62. 

86 Frank, p. 186. 
3 7 Ten pat, p. 197. 
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A. Einšteinas. Arau, 1896 m. 
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A. Einšteinas, 1905 m. A. Einšteinas. Ciūrichas, 1910 m. 
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Atvirlaiškis, kurį Einšteinas nusiuntė motinai 1919 m. rugsėjo 27 d. A. Einšteinas su smuiku (Loros Heine pieš.) 



A. Einšteinas, Elza ir Margo, 1929 m. 
Kaputo vila 
A. Einšteinas ir Anglijoje jį saugojusi grupė 



A. Einšte ino namas Prinstone (JAV) 
A. Maiklsonas , A. Einšteinas ir P. Mil ikenas , 1926 m. 



Einšteinas ir Elena Diukas. Prinstonas, 1940 m. 



A. Einšteino biustas (skulptorius D. Epstainas) 

mąstė apie problemas, kurios ilgai, trisdešimt metų, buvo vilčių, 
nusivylimų, kartais tragiškų, ir vėl naujų vilčių, naujų nusivylimų 
šaltinis. Minčių apie vieningąją lauko teoriją negalėjo užgožti 
kelionės įspūdžiai, tačiau įspūdžiams jos ir netrukdė. Didžiausią 
susidomėjimą Einšteinui sukėlė Kolombo, Singapūro, Šanchajaus 
gyventojų buities vaizdai. Savo kelionės dienoraštyje Einšteinas 
pasakoja apie Ceilono rikšas, „karališkos laikysenos skurdžius", 
apie savo neno'rą naudotis barbarišku transportu, apie sausakimšus 
Rytų uostų varguomenės kvartalus, „kur pusnuogiai žmonės rau
meningais kūnais ir siaurais bei ramiais veidais verčia kritiškai 
vertinti europiečius, kurių išsigimimas, vulgarumas ir godumas 
laikomi praktiniu nuovokumu ir veiklumu..." 3 8 

Lapkričio pabaigoje Einšteinas atvyko į Kobę. Jį sveikino di
džiulė miesto gyventojų minia. Prasidėjo serija paskaitų, susitiki
mų, priėmimų ir vizitų, tuo labiau varginančių, kad kiekvieną žodį 
reikėjo versti. Paskaitose šimtai žmonių klausydavosi nesupranta
mos vokiečių kalbos ir paskui dar dėmesingiau — japonų moksli
ninko, vertusio Einšteino žodžius. Pirmoji paskaita su vertimu tru
ko daugiau kaip keturias valandas. Einšteinas nutarė pasigailėti 
savo nuolankių klausytojų, ir kitame mieste paskaita su vertimu 
truko dvi valandas. Tačiau jis padarė klaidą. Einšteiną lydintys 
japonai kiek sumišę paaiškino, kad sutrumpinimas nuliūdinęs 
auditoriją. ' 

Japonijoje Einšteiną pasiekė žinia, kad jis išrinktas į Rusijos 
Mokslų akademiją. Pristatyme, pasirašytame A. Jofės, P. Lazarevo, 
V. Steklovo, buvo rašoma: „...Už stulbinančius laimėjimus, kurių 
pasiekė fizika per pastaruosius penkiolika metų, daugiausia reikia 
dėkoti jo idėjoms". 

Kiekviename naujame mieste kartojosi priėmimai, susitikimai, 
dovanų įteikimai, lydimi sudėtingų ceremonijų. Einšteinui padova
nojo „Arbatos enciklopediją", kurios keturiuose tomuose buvo 
įvairiausių arbatos gėrimo ceremonijų aprašymai. 

Japonija Einšteinui padarė stiprų įspūdį. 
„Japonijoje buvo nuostabu,— rašė jis Solovinui.— Delikačios 

manieros, dėmėjimasis viskuo, meninė nuojauta, intelektualus nai
vumas, susiliejęs su sveiku protu. Daili tauta vaizdingoje šalyje" 3 9 . 

Einšteinas susitiko su japonų vaikais. Atsisveikindamas jiems 
pasakė, kad žinios, kurių jie įgijo mokykloje,— tai ankstesnių kartų 
palikimas, kurį jie privalo patys kai kuo papildyti ir perduoti savo 
vaikams, nes „tokiu būdu mes, mirtingieji, pasiekiame nemirtingu
mo po mūsų liekančiuose daiktuose, kuriuos sukuriame bendromis 
jėgomis" 4 0 . 

Michelmore, p. 117—118 
Lettres a Solovine , p. 45 
Gardebian H. Albert Einstein, p. 218. 
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Išbuvę keletą savaičių Japonijoje, Einšteinas ir Elza, išlydėti su 
linkėjimais ir apkrauti dovanomis, nuvyko į Palestiną. Britų vyriau
siasis komisaras Herbertas Samiuelis apgyvendino juos savo rū
muose ir pats ėmėsi gido vaidmens. Cia Einšteinui irgi teko paklusti 
ritualui. Kiekvieną kartą jam išvažiuojant iš rezidencijos, nuaidė
davo patrankos šūvis. Visur iš paskos Einšteiną lydėjo kavalerijos 
būrys paradiniais mundurais. Per iškilmingus priėmimus, pietus ir 
pusryčius buvo nuodugniai laikomasi visų anglų etiketo reikalavi
mų. Einšteinas žiūrėjo į juos su ironišku atlaidumu, o Elza ėmė. 
maištauti. 

„Aš tik paprasta namų šeimininkė, manęs nedomina visi tie pai
ki paradai,— skundėsi ji vyrui. 

— Turėk kantrybės, brangioji. Mes jau pakeliui j namus. 
— Lengva tau būti kantriam. Tu įžymus žmogus: Kai tu nusi

žengi etiketui arba pasielgi kaip šauna į galvą, į tai žiūrima pro 
pirštus. O mane nuolatos erzina laikraščiai. Žinodami apie mano 
trumparegystę, jie rašo, kad vietoj salotų aš suvalgau žalius gėlių 
lapus, išdėliotus mano lėkštutėje" 4 1 . Ir ji bet kokiu pretekstu steng
davosi išvengti dalyvavimo ceremonijose. 

Einšteinas skaitė paskaitas Jeruzalės universitete, Tel Avive ir 
kituose miestuose. Visur jį sutikdavo gausi auditorija, su kuria jis 
dalydavosi savo mokslinėmis ir politinėmis pažiūromis. 

Išvykę iš Palestinos, Einšteinas ir Elza 1923 metų kovo mėnesį 
atkeliavo į Marselį, iš kur nuvyko į Ispaniją ir netrukus grįžo į 
Berlyną. Ispanijoje Einšteinas-skaitė paskaitas Madrido universitete. 

1923 metų birželio mėnesį Einšteinas išvyko į Švediją atsiimti 
Nobelio premijos, suteiktos jam 1922 metų lapkričio mėnesį, tuoj 
išvykus į kelionę po Rytų šalis. Geteborge jis skaitė paskaitą skan
dinavų mokslininkams; toje paskaitoje.dalyvavo Švedijos karalius. 

Iškilmingoje premijos įteikimo ceremonijoje, tiksliau ruošiantis 
tai ceremonijai, įvyko diplomatinis kazusas. Šveicarijos pasiuntinys 
pretendavo atstovauti šaliai, kurios pilietis buvo naujasis Nobelio 
laureatas. Einšteinas iš tikrųjų išlaikė Šveicarijos pilietybę. Tačiau 
Vokietijos pasiuntinys irgi pretendavo į tą patį vaidmenį kaip Prū
sijos mokslų akademijos narys, Einšteinas buvo laikomas Vokieti
jos piliečiu. Jau žinomas mums Einšteino sąmojis „Taimse" („dabar, 
po Edingtono ekspedicijos, Vokietijoje reliatyvumo teorijos auto
rių vadina vokiečių mokslininku, o Anglijoje — Šveicarijos žydu, 
kitu atveju būtų vadinama atvirkščiai") virto tiesa Švedijoje pir
menybė buvo suteikta oficialesnei ir pastovesnei šveicariška jai ver
sijai, ir Einšteino tėvynei atstovavo Šveicarijos pasiuntinys. 

Nobelio premiją Einšteinui buvo rengiamasi suteikti jau seniai. 
Tačiau Nobelio komitete buvo abejojama. Reliatyvumo teorija su
kėlė nemaža prieštaravimų. Nobelio komitete tuomet buvo laikoma-

41 Fieeman. The story of Albert Einstein.— New York, 1958, p. 128. 
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si tradicijos skirti premijas už konkrečius atradimus — neginčyti
nus ir praktiškai pritaikomus. Švedijos akademija ir Nobelio komi
tetas būgštavo dėl premijos už reliatyvumo teoriją suteikimo 
politinio rezonanso, bijojo neišvengiamos Lenardo ir jo šalininkų 
reakcijos. Todėl premijos suteikimas buvo suformuluotas taip: „Pre
mija skiriama Einšteinui už fotoelektrinio efekto dėsnio atradimą ir 
Už jo darbus teorinės fizikos sri tyje" 4 2 . 

Lėnardas tuoj pat pareiškė Švedijos akademijai griežtą protestą. 
Gavęs premiją, Einšteinas atidavė ją visą Milevai. 
Grįžęs į Vokietiją, Einšteinas dažniau negu iki tol skaitė mokslo 

populiarinimo paskaitas ir pranešimus bendrosiomis temomis paly
ginti plačiai auditorijai. Jis taip pat dalyvaudavo labdarybės kon
certuose. Šioje srityje šlovės susilaukė iš visai netikėtos pusės. 
Kartą viename Vokietijos mieste 'jam teko dalyvauti koncerte. Tarp 
publikos buvo jaunas žurnalistas, kuriam reikėjo parašyti informa
ciją apie koncertą. Jis kreipėsi į vieną iš klausytojų: 

— Kas tas Einšteinas, kuris šiandien gros? 
— Dieve" mano, argi jūs nežinote? Tai didysis Einšteinas! 
— Ak, tiesa, žinoma.— Ir jis ėmė kažką žymėtis. 
Kitą dieną laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis apie di

džiojo muzikanto Alberto Einšteino pasirodymą. Apie jį buvo ra
šoma kaip apie įžymų muziką, kaip apie nuostabų virtuozą smui
kininką. 

Haberlandštrasėje visi turėjo daug juoko, o daugiausia pats Ein
šteinas. Jis išsikirpo straipsnelį, visados nešiojosi jį ir, rodydamas 
pažįstamiems, sakydavo: „Jūs manote, kad aš mokslininkas? Aš gar
sus smuikininkas, štai kas aš iš tikrųjų!" 4 3 

1928 metais Einšteinas buvo nuvykęs į Davosą, kur skaitė pa
skaitą sergantiems studentams. Paskui jam reikėjo pasilikti Šveica
rijoje kaip pacientui — smarkiai irklavus sunkią valtį, jam atsirado 
širdies išsiplėtimo simptomų. Cuose, viešbutyje, pagailėjęs senuko 
portjė, nedavė jam nešti lagamino, pats užtempė jį į viršų ir atgulė 
sunkiai sutrikus širdies veiklai. Jam reikėjo daug laiko išgulėti. 
Elza ieškojo pagalbininko, kuris padėtų ligoniui toliau dirbti moks
linį darbą. Jai rekomendavo Eleną Diukas, kuri liko Einšteino sek
retore iki jo gyvenimo pabaigos. •< 

1929 metai. Artėjo Einšteino penkiasdešimtmetis. Jau pasirodė 
pirmosios „kregždės" su fotoaparatais ir reporterių bloknotais. Einš
teiną išgąsdino artėjanti audra, jis pabėgo ir, likus kelioms dienoms 
iki jubiliejaus, apsigyveno mažame kotedže ant ežero kranto netoli. 
Berlyno. Per gimtadienį susirinko "šeima. Pietums Elza ir jos dukte
rys atsigabeno Einšteino mėgstamų patiekalų,— grybų, troškintų 
daržovių, salotų, vaisių ir tortą. Kava ir.vynas buvo uždrausti. 

Frank, p. 202. 
Freeman. The story of Albert Einstein, p. 124. 
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Einšteinas dar nebuvo pasitaisęs po ligos. Vilkėjo jis įprastais 
drabužiais: senomis kelnėmis ir paprastu megztiniu. Jam buvo leis
ta išrūkyti pypkę (jis taip ir nepajėgė išsižadėti rūkymo). Kai Elza 
paklausdavo jį: „Kiek pypkių išrūkei šiandien?"—jis visados atsa
kydavo: ,,Vieną".—„Tu vis dėlto blogas matematikas",— sakyda
vo jam Elza 4 4 . 

Berlyno municipalitetas gimtadienio proga nutarė padovanoti 
Einšteinui namą užmiestyje. Tačiau municipaliteto valdininkai čia 
parodė nepaprastą aplaidumą. Du kartus Einšteinui buvo dovanotas 
sklypas, į kurį municipalitetas neturėjo teisių. Susidarė be galo 
kebli padėtis. Mokslininką paprašė, kad jis pats susirastų patinkamą 
sklypą, kurį municipalitetas galėtų nupirkti ir pastatydinti jame na
mą. Elza surado tokį sklypą Kaputo kaime, netoli Potsdamo. Buvo 
sudaryta sutartis su savininkais, pakviesti architektai ir statybinin
kai. Tuo tarpu lėšų sklypui ir namui skyrimui priešinosi grupė mu
nicipalinės tarybos narių nacionalistų, ir sprendimas buvo vilkina
mas. Visa istorija pasidarė gan žeminanti, ir Einšteinas kategoriškai 
atsisakė dovanos. Jis nusiuntė Berlyno burmistrui laišką, kuriame 
buvo rašoma: 

'„Mielas burmistre! Žmogaus amžius trumpas, o valdžios atstovai 
veikia lėtai. Mano gyvenimas, jaučiu, irgi per daug trumpas, kad 
galėčiau prisiderinti prie jūsų metodų. Dėkoju jums už Jūsų drau
giškus ketinimus, tačiau dabar mano gimtadienis jau praėjęs, ir aš 
atsisakau dovanos" 4 5 . 

Namo statyba jau buvo pradėta, ir Einšteinui reikėjo pačiam ap-. 
mokėti ir už sklypą, ir už namo pastatymą. 

Elza tuo klausimu yra pasakiusi Filipui Frankui: „Taigi mes, 
patys to nenorėdami, įsigijome puikų nuosavą namą miške, prie 
vandens. Tačiau išleidome beveik visas santaupas. Dabar neturime 
pinigų, bet turime savo namą. Tai leidžia jaustis saugiau" 4 6 . 

Ramus Kaputo kaimelis yra kalvotoje vietovėje šalia ežero, ap
suptas mišku. Einšteino namas buvo už kaimo, kelios minutės pės
čiomis nuo ežero. Ant ežero kranto — prieplauka ir joje ant inkaro 
mažutė jachta „Tumleris". Aplink — ramus kaimo kraštovaizdis, ty
la ir tyras oras. 

Einšteinas sėsdavo į jachtą, pakeldavo bures ir imdavosi vairo. 
Valandų valandas jis būdavo tame prieglobstyje, kur jo nepasiek
davo telefonas ir vizitai. 

1930 metais Einšteiną užgriuvo didelis sielvartas — sunki psichi
nė jaunesniojo sūnaus Eduardo liga. Vyresnysis sūnus Hansas Al
bertas dažnai atvažiuodavo į Berlyną, domėjosi tėvo idėjomis ir 
gyvenimu, supažindindavo jį su savo darbais. Jis pasakcjo,. kaip 

• 44 Gardebian H. Albert Einstein, p. 240. 
45 Frank, p. 223 • 
4 6 Ten pat. 
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ežere netoli Kaputo vilos Einšteinas plaukiojo su juo jachta ir vos 
jos nesudaužė įsileidęs į pasakojimą apie vieningąją lauko teoriją. 
Jaunesnysis sūnus jau seniai kėlė nerimą Einšteinui. Gabus, turintis 
nuostabią atmintį, pianistas virtuozas, jis pasižymėjo patologiniu 
nesugebėjimu pasiekti ką nors konstruktyvaus moksle, o muzi
k o j e — išreikšti savo nuo'taikas. Tačiau blogiausia buvo kitkas. 
Eduardas nuo liguistos intensyvios pagarbos tėvui krypo į dar li-
guistesnius nepasitenkinimo paroksizmus, į priekaištus ir skundi-
mąsi. 1930 metų vasaros pradžioje Einšteinas gavo Eduardo laišką 
su isteriškais kaltinimais. Einšteinas išskubėjo į Ciūrichą. Mileva 
nuliūdusi papasakojo jam apie vis stiprėjančią Eduardo melancho
liją. Ciūricho ir paskui Vienos psichiatrai negalėjo sustabdyti proto 
spartaus gesimo, liga progresavo, ir vilčių, kad išgis, neliko. Einš
teinas grįžo į Berlyną smarkiai pasikeitęs, išsyk susenęs, prislėgtas. 

Ta slogi nuotaika neišsisklaido ir naujoje kelionėje. 1930 metais 
Einšteinui pasiūlė kaip „kviestiniam profesoriui" (visiting-professor) 
paskaityti ciklą paskaitų Kalifornijos technologijos institute Pasa-
denoje. Šį sykį Einšteinas norėjo tenkintis grynai moksliniais po
kalbiais. Teorinės fizikos plėtojimasis trečiojo dešimtmečio antioje 
pusėje teikė daugybę pretekstų tokioms diskusijoms. 

Tačiau jau Niujorko uoste viskas apsivertė aukštyn kojomis. 
Čia garlaivis stovėjo penkias dienas, kurios Einšteinui įsiminė kaip 
nenutrūkstamas kalbų, priėmimų ; interviu, apžiūrų ir vėl kalbų sū
kurys. Garlaivis nespėjo prisišvartuoti, kai denyje atsirado daugiau 
kaip šimtas žurnalistų, ir Einšteinas, neatsipeikėjęs nuo antpuolio, 
žadėjo vienam iš jų valandos pokalbį ir jau atsakinėjo kitam į klau
simus: „Kaip viena fraze išdėstyti reliatyvumo teoriją?", „Kur 
jūsų smuikas?", „Ar religija prisideda prie taikos?" (;,Kol k a s — 
ne",— atsakė Einšteinas), „Kokia žmonijos ateitis?" ir t. t. Tuoj pat 
prisistatė fotografai ir užfiksavo mėginantį pasislėpti, truputį sutri
kusį, plevėsuojančiais žilais plaukais, išblyškusį žmogų juodu paltu. 

Prieš išvykdamas iš Niujorko į Kaliforniją, Einšteinas užsuko į 
Čerč Riversaido katedrą ant Hudzono kranto. Katedra išpuošta visų 
laikų ir tautų didžiųjų žmonių skulptūriniais atvaizdais. Šeši šimtai 
skulptūrų, ir tik viena iš jų vaizduoja gyvą didįjį žmogų — Einštei
ną. Čia Einšteinui nepadėjo įprastinis humoristinis požiūris į savo 
šlovę. Jis buvo labai sumišęs ir prislėgtas. 

Slogi būsena buvo, matyt, dėl daugelio sudėtingų priežasčių. 
Einšteinas negalėjo pamiršti sūnaus tragiško likimo. Prie to prisi
dėjo sustiprėjęs ir vis didesnių būgštavimų keliantis juodašimtiškų
jų organizacijų aktyvumas. Iracionalioji stichija slėgė mokslinio ir 
visuomeninio racionalizmo šalininko sąmonę. Einšteinas jau nega
lėjo pasinerti į grynai fizikinio mąstymo sferas. Jis pasidarė pasy
vesnis, išorinių sąlygotumų, etiketo reikalavimų srautui jau nesi
priešindavo kaip anksčiau — su humoru, tačiau tvirtai. Tikriausiai 
Einšteinas su tokia energija jau neatsiribodavo nuo kasdienybės ir 
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fieužsisklęsdavo mokslinių interesų srityje: kadangi nauji sumany
mai, vieningojo lauko samprata, kvantinės mechanikos kritika ne
galėjo duoti pozityvių rezultatų, ir Einšteinas kažkiek nujautė ilgą 
tolesnių paieškų kelią. Kel ionėj Kaliforniją šiuo požiūriu buvo gan 
suriki. 9 

Pasadenoje buvo nemaža iškilmingų priėmimų ir kalbų, tačiau 
įspūdį pataisė daugybė mokslinių pranešimų, koliokviumų ir priva
čių pokalbių. Neišvengiami įžymių vietų lankymai ir kelionės po 
apylinkes čia buvo ne tokie slegiantys kaip prie Niujorko. Arizo
noje Einšteinas aplankė indėnų gentį. Indėnai suteikė jam vado ti
tulą ir padovanojo indėnišką kostiumą. Jis gavo vardą: „Didžiojo 
Reliatyvumo Vadas". 

Aplankę Maunt Vilsono observatoriją, Einšteinas ir Elza susido
mėjo didžiuliu teleskopu. „Kam reikalingas toks milžinas?"—pa
klausė Elza. „Juo tyrinėjama Visatos struktūra",— atsakė observa
torijos direktorius. „Iš tikrųjų? Mano vyras paprastai tai daro ant 
seno voko antrosios pusės" 4 7 . 

1931 metų pavasarį Einšteinas išvyko iš Amerikos, pažadėjęs 
grįžti į Kaliiornijos institutą ateinančiais metais. Jis išsivežė daugy
bę suvenyrų, tarp jų minėtąjį indėnų vado apdarą, havajiškų krep
šių, suakmenėjusį medį iš Arizonos, tačiau atsisakė tokios dovanos 
kaip neįkainojamasis Gva*nerio smuikas. „Juo privalo groti tikras 
muzikantas",— pasakė Einšteinas. 

Kita kelionė į Pasadeną įvyko 1931 metų pabaigoje. Einšteinas 
praleido visą žiemą bendraudamas su kaliforniečiais fizikais. Matyt, 
jį traukė ne tik Pasadenos moksliniai sluoksniai, bet ir pačios ke
lionės; jos užgoždavo Berlyno įspūdžius, kurie vis sunkėjo. Be to, 
patys moksliniai ryšiai su įprastine Europos fizikų aplinka pasidarė 
ne tokie būtini. Jaunoji karta, sužavėta kvantinės mechanikos pasie
kimų, žengė kitu keliu, kuris tuomet atrodė tolimas nuo Einšteino 
kelio. Kelionės, bendravimas su nauja aplinka, dalyvavimas naujuo
se sumanymuose darėsi vis svarbesni Einšteinui. Pakeliui į Ameriką 
jis įrašė savo dienoraštyje: „Aš nusprendžiau nutraukti savo sės
lumą Berlyne ir visą likusį gyvenimą tapti paukščiu keliauninku. 
Žuvėdros, kaip ir anksčiau, be paliovos skrisdamos lydi laivą. Jos — 
mano naujos kolegės" 4 8 . 

Kalifornijoje Einšteinas išbuvo visą žiemą, o 1932 metų pava
sarį grįžo į Berlyną. Padėtis Vokietijoje ir tarptautinė padėtis Eu
ropoje sužadino jame naują politinį aktyvumą. Gegužės mėnesį Ein
šteinas nuvažiavo į Ženevą, kur vyko konferencija nusiginklavimo 
klausimais. Pateiksime keletą ištraukų iš Konrado Berkovičiaus ko
respondencijų, spausdintų Amerikos žurnale „Pikčeriel Revju". 

47 Seelig, p. 291. 
48 Mictielmore, p. 163. 
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Berkovičius pasakoja, kaip, vykstant konferencijos posėdžiui, 
atėjo žinia apie Einšteino atvykimą, ir daugybė delegatų bei visi 
korespondentai išėjo ant Taikos rūmų laiptų pasitikti mokslininko. 

„Tai buvo nuostabus reginys. Plačiais rūmų laiptais sunkiai kopė 
žmogus sidabriniais plaukais.-Jį pagarbiu atstumu lydėjo šimtai 
žmonių. Korespondentai, jau ne kartą susitikę su Einšteinu, nero
dė akiplėšiškumo, tokio būdingo jiems net susitikimuose su karū
nuotomis ypatomis. Jie sustojo per keletą žingsnių nuo Einšteino. 
Jis atsigręžė į juos ir pasakė, kad susitiksiąs su jais vėliau. Paskui 
Einšteinas įėjo į posėdžių salę. Pranešėjas, kalbėjęs apie oro karo 
detales, stabtelėjo akimirką, po to tęsė savo kalbą. Toji tylos sekun
dė padarė visiems stiprų įspūdį, stipresnį negu Einšteiną būtų sutikę 
ovacijomis. Visi žiūrėjo į Einšteiną ir laikė jį Visatos įkūnijimu. Jis 
buvo antžmogiškai žavus". 

Frazė apie Visatos įkūnijimą kažkiek perteikia gan paplitusį 
jausmą. Labai daug kas Einšteiną laikė įsikūnijimu mokslo, ieškan
čio ir randančio Visatos harmoniją, kuri plačiųjų sluoksnių akyse 
asocijavosi su visuomenės harmonija. 

Kai kurie pasisakymai konferencijoje Einšteinui padarė slegia
mą įspūdį. Jis suprato, kad neleisti kilti karui gali ne liberaliniai 
pacifistiniai postringavimai, o tikras nusiginklavimas. Berkovičius 
po kelių valandų matė Einšteiną susijaudinusį, piktu žvilgsniu. 
Viešbučio portjė papasakojo Berkovičiui, kad Einšteinas^ grįžęs iš 
Taikos rūmų, be paliovos griežė smuiku, išgaudamas iš jo garsus, 
kupinus pykčio bei skausmo, o juos pertraukdavo sujaudinti šūk
čiojimai. 

Pokalbį su Berkovičiumi Einšteinas pradėjo sunkiai apkaltinęs 
valstybės veikėjus, pseudotaikingomis kalbomis dangstančius tik
rąjį rengimąsi karui. 

„Jie apgavo mane,— kalbėjo Einšteinas.— Jie paliko mus kvai
lių" vietoje. Šimtai žmonių Europoje ir Amerikoje, milijardai žmonių 
visame pasaulyje, taip pat milijardai, kurie dar gims, buvo ir yra 
mulkinami apgaulėmis ir išdavystėmis, gresiančiomis jų gyvybei, 
sveikatai ir gerovei" 4 9 . 

Reakcinių sluoksnių Europoje atsakas Einšteinui buvo stiprėjan
ti jų neapykanta. Ir ne tik Europoje. Trečiosios kelionės į Pasadeną 
išvakarėse Einšteinas pažįstamame jam rasistų ir klerikalų chore 
išgirdo amerikiečių balsų. Ankstesnės kelionės į Ameriką būdavo 
įforminamos jam nedalyvaujant: visas vizos išdavimo procedūras 
atlikdavo Amerikos pasiuntinybė. Šį kartą išėjo kitaip. Pasiuntinio 
tuo~metu Berlyne nebuvo, ir reikalą tvarkė darbuotojas, kuris išsi
kvietė Einšteiną ir pareikalavo nurodyti kelionės tikslą, politines 
pažiūras ir ryšius Einšteinas pasipiktino. Jis pareiškė į Ameriką 
nevažiuosiąs ir išėjo iš pasiuntinybės. Tai sukėlė sąmyšį, visą naktį 

49 Ten pat, p. 167—168. 
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vyko derybos su Vašingtonu, ir rytą kurjeris vizą pristatė Einštei
nui į namus. 

Galbūt valdininko uolumą buvo sužadinęs laiškas, kurio kopija 
buvo pasiuntinybėje. Amerikos „Patriotinė moterų korporacija" at
siuntė Valstybės departamentui protestą prieš Einšteino, kurį kalti
no pacifizmu ir komunizmu, atvykimą. Tai sukėlė pasipiktinimą 
visoje Amerikoje. Kartu su viza Einšteinas gavo šūsnį telegramų su 
prašymu nepykti ant pasiuntinybės darbuotojo ir sukilusių moterų. 

Dėl „Patriotinės moterų korporacijos" pareiškimo jis rašė: 
„Niekad dar aš iš gražiosios lyties nebuvau gavęs tokio ener

gingo neigiamo atsakymo, o jei ir gavau, tai ne iš tokios daugybės 
iš karto. Tačiau argi nėra teisios tos stropiosios pilietės: nejaugi 
galima atverti duris žmogui, kuris ryja kapitalistus su tokiu apeti
tu, su kokiu graikų Minotauras rydavo gražiąsias graikų mergaites, 
ir, negana to, yra toks žemas, kad atmeta bet kokį karą, išskyrus 
neišvengiamą karą su savo žmona. Todėl atkreipkite dėmesį j savo 
protingąsias ir patriotiškąsias žmonas ir prisiminkite, kad galingo
sios Romos sostinę kartą išgelbėjo jos ištikimųjų žąsų gageni
mas" 5 0 . 

1932 metų pabaigoje Einšteinas ir Elza paliko Berlyną ir išvyko 
į Pasadeną. 

NACISTINIS REŽIMAS VOKIETIJOJE 

Jėgos ir engimo evangelija, vieš
pataujanti dabai Vokietijoje, gre
sia Euiopos žemyno laisvei, šios 
giesmės negalima pašalinti vien 
moraliniu ginklu, jai teikia piieš-
pastatyti organizuotą galią. 

Einšteinas (1933) 

Didieji XVIII amžiaus racionalistai ieškojo gamtoje objektyvios lo
gikos ir rasdavo ją universaliuose priežastiniuose ryšiuose, deter
minizme, kuriam paklūsta gamtos reiškiniai. J ie tuo nesitenkino ir 
reikalavo, kad žmonių visuomenėje viešpatautų logika ir protas, 
vadinasi, teisė ir teisingumas. Jų kritikos taikinys buvo visa, kas 
iracionalu: „tikiu, kadangi absurdiška", nepakantumas, laužo ir eša
foto argumentai prieš logikos ir proto argumentus. 

Mūsų amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje iracionalumo demo
nas pakilo visu ūgiu. Jis pamėgino atsirevanšuoti kovoje su protu, 
dienas iš Hitlerio programos elementų buvo likviduoti objektyvius 
Ir loginius mokslo kriterijus. Mokslas turi remtis ne eksperimentu ir 

50 Comment je vois le monde, p. 57, 
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ne suderintų su eksperimentu išprotavimų loginiais ryšiais, o dikta
toriaus valia ir jo pateiktais kriterijais. Tokiu kriterijumi tapo visų 
pirma kiekvienos mokslinės koncepcijos rasinė priklausomybė. 
To kriterijaus teorinis mąstymas iš viso nepatenkino. Nacių švie
timo ministras Bernardas Rustas kartą pareiškė: „Nacionalsocializ-
mas nėra mokslo priešas, jis tik teorijos priešas" 1 . 

Reliatyvumo teorija, kurioje ryški racionalistinė tendencija ir 
atviras pasaulio objektyvumo pripažinimas, nacistų akyse buvo be 
galo odiozinė. Lėnardas ir Starkas suprato, kad dabar atėjo laikas 
atsirevanšuoti už negarbingą jų atakų prieš reliatyvumo teoriją ir 
prieš Einšteiną anais laikais finalą. 1933 metais Lėnardas laikrašty
je „Völkischer Beobachter" rašė: „Ryškiausias pavyzdys, kokią pa
vojingą įtaką daro žydų sluoksniai gamtos tyrimams, yra Einšteinas 
su savo teorijomis ir matematiniais plepalais, kuriuos sudaro seni 
faktai ir nauji prasimanymai. Dabar jo teorija'sutrinta į šipulius — 
toks likimas visų gaminių, tolimų nuo gamtos. Tačiau mokslininkai, 
praeityje parašę solidžius veikalus, negali išvengti priekaišto: jie 
leido, kad reliatyvumo teorija rastų sau vietos Vokietijoje. Jie ne
matė arba nenorėjo matyti, kaip melaginga pristatinėti Einšteiną —• 
moksle ir ne moksle — kaip garbingą vokietį" 2. 

Vėliau Lėnardas kalboje atidarant naują fizikos institutą pareiš
kė: „Aš tikiuosi, kad institutas taps tvirtovė prieš azijietišką dvasią 
moksle Mūsų fiureris veja šią dvasią lauk iš politikos ir politinės 
ekonomijos, kur ji vadinama marksizmu. Tačiau dėl Einšteino ko
mercinių machinacijų ta dvasia išlaiko savo pozicijas gamtos moks
luose. Mes turime suprasti, kad vokiečiui nedera būti žydo dvasiniu 
pasekėju. Gamtos mokslai yra visiškai ariškos kilmės, ir vokiečiai 
privalo šiandien vėl rasti savo kelius į tai, kas neištirta" 3 . 

Teorijos rasinis nepilnavertiškumas buvo įrodomas neminint as
mens, nurodant jos abstraktumą: ji tolima nuo ryšio su tiesioginiu 
stebėjimu — ryšio, būdingo „arijų fizikai". Beje, nacistų praktika 
susidoroti su mokslu rėmėsi ne šiais atradimais, o mokslininkų se
nelių ir tėvų rasinės priklausomybės, jų kriminalinių ryšių su ra-
siškai nepilnaverčiais kolegomis ir jų pažiūrų tikrinimu. 

Valyti universitetus ir susidoroti su mokslu Vokietijoje įsisiau
tėta, kai Einšteinas smogikų būriams ir slaptajai policijai buvo jau 
nepasiekiamas Nuo 1930 metų jis buvo Kalifornijos technologijos 
instituto „kviestinis profesorius". 

1932 metų pavasarį, kaip tik tuo metu, kai Hindenburgas buvo 
išrinktas Vokietijos prezidentu, Einšteinas grįžo į Berlyną Kaputo 
viloje buvo aptarinėjami naujesni įvykiai — Briumingo atsistaty
dinimas, Papeno paskyrimas, Šleicherio iškėlimas. Einšteinas matė, 

1 Frank, p. 233. 
3 Ten pat, p. 232. 
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kad finansų magnatai valo Hitleriui kelią į valdžią. Išvykdamas su 
žmona į Kaliforniją, kur jis turėjo vėl praleisti žiemą, Einšteinas, 
apleisdamas Kaputo vilą, tarė Elzai: 

„— Šį kartą pasižiūrėk į ją gerai. 
— Kodėl? 
— Tu jos daugiau nebematysi". 
Hitleris atėjo į valdžią, kai Einšteinas jau buvo Kalifornijoje. 

Per vokiečių universitetų „valymo" karštymetį, 1932—1933 metų 
žiemą, Einšteinas atvyko iš Pasadenos į Niujorką ir apsilankė pas 
Vokietijos konsulą. Šis pareiškė, kad Einšteinui Vokietijoje niekas 
negresia, ten naujoji vyriausybė veikianti pagal teisingumo dva
sią. „Jeigu jūs nesijaučiate kaltas,— tarė jis,— su jumis Vokietijoje 
nieko neatsitiks". Einšteinas pareiškė, kad jis negrįšiąs į Vokietiją, 
kol ten bus nacistinis režimas. Kai oficialusis pokalbis baigėsi, kon
sulas tarė Eišteinui: „Dabar mes galime kalbėtis kaip žmogus su 
žmogumi, ir aš galiu jums pasakyti, kad jūs elgiatės kaip tik taip, 
kaip reikia" 4 . 

1933 metų pavasarį Einšteinas grįžo į Europą ir apsigyveno Bel
gijoje, pajūrio miestelyje Le Koke, netoli Ostendės. 

Karalienė Elžbieta, sena Einšteino idėjų gerbėja, karalius ir vy
riausybė stengėsi apsaugoti Einšteiną nuo galimų pasikėsinimų, nes 
siena buvo arti. Sargyba saugojo jį dieną ir naktį. 1933 metų vasa
rą Filipas Frankas, keliaudamas į Ostendę, užsuko į Le Koką ir 
paklausė vieną iš vietinių gyventojų, kur gyvena Einšteinas. Val
džia buvo uždraudusi Le Koko gyventojams bet ką informuoti apie 
Einšteino gyvenamąją vietą, todėl Franko klausimas sukėlė ant ko
jų sargybą. Kai Frankas pagaliau pamatė Elzą Einštein, ji jau bu
vo prigąsdinta, jog artinasi spėjamas žudikas" 5 . 

Nors visos tos atsargumo priemonės ir gerokai įgrisdavo Einš
teinui, jos buvo visiškai pateisinamos. Mokslininkų, kuriems arti 
Vokietijos sienų grėsė tokie dažni nacistinių agentų užpuolimai, 
sąraše Einšteinas buvo pirmasis. Todėl, be valstybės sargybinių, jo 
gyvybę saugojo artimiausi draugai. 

Le Koke Einšteinas buvo apsistojęs nedidelėje Savojaro viloje, 
kurioje, be jo ir Elzos, gyveno Margo ir Elena Diukas. Margo čia 
išbuvo neilgai. Ji spėjo pabėgti iš Vokietijos, persiuntusi per Pran
cūzijos pasiuntinybę dalį Einšteino asmeninio archyvo. 

Antonina Valenten ankstyvą 1933 metų pavasarį apsilankė Le 
Koke ir parašė savo prisiminimuose: 

„Tais metais pavasaris vėlavo. Dangus, dar pilkas ir žiemiškas, 
slėgė savo sunkumu. Sidabrinės kopos buvo tarsi apipustytos žvar
baus vėjo. Švininė jūra plakėsi į krantą... Namelis gaudė nelygi-

s 4 Ten pat, p. 233. 
i 5 Ten pat. 
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nant kriauklė visais balsais: žingsnių girgždesys, indų skambčioji
mas, rašomosios mašinėlės kalenimas..." 

Einšteiną ji aptiko įprastinėje -būsenoje. Jis buvo pasinėręs \ 
mokslo dalykus ir kaip visada juokėsi, šį kartą iš negandų. „Jeigu 
didelis medis galėtų juoktis, sūpuodamas galingomis šakomis, jis 
juoktųsi kaip Einšteinas" 6. 

Antonina Valenten papasakojo Elzai naujienų, į kurias reikėjo 
rimtai atsižvelgti. Ji parodė Vokietijoje išleistą didelį albumą su 
hitlerinio režimo priešininkų fotografijomis. Albumas buvo prade
damas Einšteino nuotrauka su užrašu, kur jo nusikalstamų veiksmų 
sąraše pirmasis buvo reliatyvumo teorija, o prieš tai frazė: „Dar 
nepakartas" 7 . 

Elza bijojo provokacijų. Ji papasakojo Frankui apie kažkokį 
buvusį smogiką, kuris, apsilankęs su vizitu, už stambią sumą norėjo 
perduoti Einšteinui — spėjamam antifašistinės emigracijos vado
v u i — slaptus dokumentus 8 . Reikėjo saugotis ne tik provokacijų, 
bet ir pagrobimo arba nužudymo. 

Pokalbio su Franku metu Einšteinas pasakė, kad, išvykęs iš Ber
lyno, jis išsivadavo iš kažkokio nuolat jį kausčiusio jausmo. Elza 
prieštaravo, sakė, kad Berlyne Einšteinas jautęsis gerai ir su pasi
tenkinimu atsiliepęs apie Berlyno fizikų aplinką. „Taip,— patvirti
no Einšteinas,— grynai moksliniu požiūriu gyvenimas Berlyne bu
vo malonus. Tačiau aš visą laiką jutau kažkokį sunkumą ir nujau
čiau, kad viskas blogai baigsis" 9 . 

Dar prieš tai Einšteinas išstojo iš Berlyno mokslų akademijos. 
Jis žinojo, kad Akademija, nacistų spaudžiama, pašalins jį iš savo 
narių. Tas aktas būtų buvęs labai sunkus išmėginimas kai kuriems 
vokiečiams, pasilikusiems Vokietijoje, visų pirma Plankui. Protes
tas prieš Einšteino pašalinimą būtų užtraukęs jiems represijas, su
sitaikymas — gėdą. Nenorėdamas, kad draugai patirtų tokį išmėgini
mą, Einšteinas pranešė Berlyno akademijai, kad, esant dabartinei 
vyriausybei, jis negali tarnauti Prūsijai ir atsisako Prūsijos akade
miko pareigų. 

Akademijoje nežinojo ką daryti. Nerastas pareiškė, kad Prūsi
jos akademija, kuri didžiuojasi turėjusi tokius narius kaip Volteras, 
DAlamberas ir Mopertiuji, negali įpareigoti savo nario — didžiojo 
matematiko, kad jis persiimtų vokiečių nacionaline dvasia. Nacistų 
paveikta, Berlyno mokslų akademija apkaltino Einšteiną veikla 
prieš Vokietiją: jis esą skleidžias žinias apie žvėriškumus toje vals
tybėje, užuot gynęs ją nuo tokių kaltinimų. „Vienas Jūsų žodis Vo
kietijai apginti,— rašė Einšteinui Akademija,— padarytų stiprų 

6 Vallentin A. Le drame d'Albert Einstein, p. 178—179. 
7 Ten pat, p. 181. 
8 Fmnk, p. 2 4 2 - - 2 4 3 . 
» Ten pat, p. 241—242. 
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įspūdį užsienyje". Einšteinas atsakė, kad „žodis Vokietijai apginti", 
kurio iš jo reikalaujama, išniekintų kovą už teisingumą ir laisvę, už 
kurią jis kovojo visą gyvenimą, ir būtų nukreiptas prieš principus, 
kuriems Vokietija turi būti dėkinga už savo garbingą vietą civili
zuotame pasaulyje. „Tokiu pareiškimu aš netiesiogiai pritarčiau mo
raliniam sulaukėjimui ir kultūrinių vertybių naikinimui"' 1 0. 

Maksas Plankas buvo per daug supančiotas klasinių ir luominių 
prietarų, kad tuo metu suprastų, kas vyksta Vokietijoje. Jis turėjo 
iliuzijų, kad ta i—naujo jo režimo „laikini ekscesai", ir net patarė 
vienam profesoriui, susiruošusiam bėgti iš Vokietijos, kad šis vie
toj to pasiimtų metus atostogų ir sugrįžtų, kai viskas įeis į savo vė
žes. Norėdamas išsaugoti Kaizerio Vilhelmo institutui mokslininkus, 
kuriuos buvo numatyta ištremti, jis kreipėsi tiesiai į Hitlerį. Tas jam 
būdingu, tačiau visiškai netikėtu Plankui isterišku tonu rėkė apie 
„grandiozinį tikslą"— reicho priešų sunaikinimą, kurio jis neišsi
žadėsiąs... Plankui teko būti susidorojimo su mokslu Vokietijoje liu
dytoju, ir Einšteinas buvo patenkintas, kad neužkrovė jam papil
domų sunkumų. 

1933 metų vasarą Einšteinas praleido Le Koke. Rugsėjo pradžio
je Belgijos policija paskelbė, kad jis nuosava jachta išplaukęs į Pie
tų Ameriką. Tuo pranešimu buvo siekiama suklaidinti galimus na
cistų agentus. Iš tikrųjų Einšteinas išplaukė į Angliją, išsilaipino 
Norfolke ir uždara karieta buvo nuvežtas į vieno savo gerbėjo 
anglo dvarą. Cia Einšteinas gyveno nuošaliame rąstų name. Apylin
kėse patruliavo ginkluotas raitelių būrys, kurį, kad nepatrauktų dė
mesio, sudarė merginos.. 

Rugsėjo pabaigoje Einšteiną pritrenkė žinia apie Erenfesto nu
sižudymą. Mes netrukus pamatysime, kaip Einšteinas aiškino Eren
festo savižudybę: pagrindine jos priežastimi jis laikė ne grynai as
meninę tragediją, o atotrūkį tarp šiuolaikinės fizikinės minties po
reikių ir galimybių juos patenkinti. Tikriausiai jau 1933 metais prie 
paties artimiausio draugo netekimo prisidėjo mintys apie vienišą ir 
sunkų kelią, kuris laukia Einšteino. Prisidėjo ir kamuojančios min
tys apie socialinę disharmoniją bei Europos tautų negandas — juk 
nė vienas iš jo kartos gamtos mokslų atstovų neturėjo tokio socia
linės atsakomybės jausmo kaip Einšteinas. 

Žmonių, bendravusių su Einšteinu 1933 metų pabaigoje, prisi
minimuose jis atrodo be galo prislėgtas. Gracija Svare, buvusio vo
kiečių konsulo žmona, sutikusi Einšteiną 1933 metų spalio mėnesį 
Amerikoje, prisimena: „Tarsi jame būtų kas mirę. Jis sėdėjo pas 
mus fotelyje, vyniodamas ant piršto baltas savo plaukų sruogas, 
susimąstęs kalbėjo apie įvairiausius dalykus... Jis jau nesijuokė" 1 1 . 

10 Einstein on Peace.— Ed. by A. Nathan a. H. Norden, New York, 
i960, p. 216. 

11 Mi'cfteimore, p. 195. 

Tuo tarpu Vokietijoje toliau vyko ir stiprėjo teroras. Jau 1933 
metų kovo mėnesį Kaputo viloje pasirodė policija. Einšteino turtas 
buvo konfiskuotas (jis esą buvęs skirtas, pareiškė policija, komu
nistiniam judėjimui finansiškai remti). Netrukus Einšteino veikalai, 
tarp jų straipsnis apie reliatyvumo teoriją, buvo viešai sudeginti 
kartu su kita „neariška" ir komunistine literatūra Berlyne, skvere 
priešais Valstybinę operą. 

Reikia pažymėti, kad nacistinio režimo metais kai kurie profe
soriai aiškindavo studentams reliatyvumo teorijos turinį. J ie nemi
nėdavo nei Einšteino vardo, nei teorijos pavadinimo ir dažniausiai 
pateikdavo formules ir išvadas, neišdėstę pagrindinės koncepcijos. 
Kai kurie fizikai planavo atsikratyti Lėnardo antireliatyvistinės glo
bos: jie tikėjosi sukompromituoti jo paties kilmės grynumą, pasi
rausę archyvuose Bratislavoje, kur gyveno ariškosios fizikos gar
siojo adepto protėviai. 

PRINSTONAS 

Aš Jums rašau norėdama sužinoti, 
ar Jūs iš tikrųjų esate. 

(Iš iaiško, kurį Einšteinui at
siuntė moksleivė iš Britų Ko
lumbijos) 

Kai Nernstas ir kiti vokiečių mokslininkai rūpinosi, kad Vilhel
mas Antrasis įsteigtų Berlyne specialią mokslo įstaigą, kuri imtųsi 
svarbiausių gamtos mokslų problemų, jiems pavyzdys buvo analo
giškos įstaigos Amerikoje. Naujas mokslinės techninės pažangos 
etapas reikalavo, kad panašūs institutai būtų visose šalyse, tačiau 
jų forma, kaip jau minėta, atitikdavo vietos sąlygas ir tradicijas: 
Vokietijoje Berlyno institutas gavo kaizerio, kuris prisiėmė finan
savimo rūpesčius, vardą; Amerikoje tiesiogiai nepriklausančius fir
moms tyrimo institutus finansuodavo industrijos karaliai. Trečia
jame dešimtmetyje mokslo raida dar labiau reikalavo, kad plačiau
sias problemas nagrinėjantys žymiausių teoretikų tyrimai būtų iš
skirti ir organizuojami atskirai. 1930 metais Luisas Bambergeris ir 
Felikso Fuldo našlė, brolis ir sesuo, valdę milijardinius kapitalus, 
paprašė Fleksnerį — garsų švietimo ir mokyklų reformavimo vei
kėją Amerikoje — patarimo ir pagalbos organizuojant naują moks
linį institutą. Fleksneris nurodė, kad Amerikoje pakanka įprastinių 
tyrimo institutų, ir pasiūlė sukurti naujo tipo įstaigą. Jis tapo fak
tiškuoju tos įstaigos, pavadintos Fundamentaliųjų tyrimų institutu 
(Institut for Advanced Study), organizatoriumi. 
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Fleksneris norėjo Įžymiausių mokslininkų grupę visiškai išva
duoti nuo bet kokių pedagoginių ir administracinių pareigų bei 
nuo bet kokių materialinių rūpesčių. Mokslininkai turėjo nagrinėti 
fundamentalias ir bendriausias problemas ir sudaryti instituto bran
duolį. Apie juos, manė Fleksneris, bus galima suburti talentingų 
jaunų mokslininkų. Išsiuntinėtuose aplinkraščiuose, aiškinančiuose 
naujojo instituto prasmę ir uždavinius, ypač buvo pabrėžiama, kad 
mokslininkai, pakviesti į projektuojamąjį institutą, bus visiškai sa
varankiški. Institutas, anot Fleksnerio, turi tapti „buveine, kurioje 
mokslininkai galėtų traktuoti pasaulį kaip savo laboratoriją, nepa-
sinerdami į tiesioginio bendravimo su juo Malštremą" 1. 

Fleksneris nusprendė, kad pradžiai instituto branduoliu turi tap
ti mokslininkai, nagrinėjantys matematikos problemas. Pirmąja jo 
vieta tapo Fain Holo dalis — Prinstono universiteto matematikos 
fakulteto pastatas. Tame gotiško stiliaus pastate, panašiame į Ang
lijos universitetus, apsuptame pavėsingų medžių, Fundamentaliųjų 
tyrimų institutas išbuvo dešimt metų. 1940 metais institutas išsikė
lė iš Fain Holo ir universiteto teritorijos, įsikūrė nuosavame, nuo
šalesniame pastate per pusvalandį kelio pėsčiomis nuo Prinstono. 

1932 metų sausio mėnesį Pasadenoje Milikenas patarė Fleksne-
riui pasikalbėti apie Fundamentaliųjų tyrimų instituto planus su 
Einšteinu, kuris tuo metu buvo Kalifornijoje. Fleksneris pasakojo, 
kaip po tam tikrų abejonių jis nusprendė prieiti prie Einšteino ir 
kaip greitai pajuto paprasto bendravimo su juo žavesį. 

Netrukus jie susitiko jau Europoje, Oksfordo universitete. Šį 
sykį Fleksneris pasiūlė Einšteinui dirbti Fundamentaliųjų tyrimų 
institute. J ie susitarė pratęsti pradėtą pokalbį. 

Tas pokalbis įvyko. Einšteinas jau suprato, kad toliau būti Vo
kietijoje jam neįmanoma. Jis dar turėjo kai kurių vilčių — pasakė 
Fleksneriui, kad galbūt dalį metų praleisiąs Berlyne,—tačiau tos 
viltys buvo labai menkos. Jos išnyko 1933 metais. Spalio mėnesį 
Einšteinas pradėjo dirbti Fundamentaliųjų tyrimų institute Prinsto-
ne. Savo padėtį Institute Einšteinas laikė truputį nepatogia: negali
ma, kaip jis sakė, neturint pedagoginių pareigų, imti pinigus už ty
rimo darbus, kurie jam yra vidinis poreikis. Einšteinas įprato ma
nyti, kad jam asmeniškai priklauso tiktai tas laikas, kuris likdavo 
nuo paskaitų, pokalbių su studentais, egzaminų, posėdžių ir t. t. To
kių pareigų Berlyne jis turėjo daug mažiau negu Prahoje ar Ciū
riche, tačiau vis dėlto jų būdavo. Prinstone jų beveik nebuvo. Jis 
vadovavo nedidelei jaunų moksliningų grupei. Tarp jų buvo Val
teris Majeris, kurį Einšteinas atsivežė iš Vokietijos (jis buvo 
Einšteino asistentas 1929—1934 metais), Natanas Rozenas 
(1934—1935 m.), Peteris Bergmanas (1937—1938 m.) ir Valentinas 
Bargmanas (1938—1943 m.) — dėl Bergmano ir Bargmano pavardžių 
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panašumo Prinstone nuolat šildavo nesusipratimų ir buvo krečia
mi pokštai. Čia buvo Ernstas Štrausas (1944—1947 m.), Džonas Ke-
menis (1948—1949 m.), Robertas Kraichmanas (1950 m.) ir Brurija-
Kaufmanas (1951—1955 m.). 

1936—1938 metais Einšteino asistentas buvo Leopoldas Infeldas, 
su kuriuo netrukus susitiksime vėlei. Su vyresniąja Prinstono ko
legų karta Einšteinas matydavosi rečiau. 

Reikia pažymėti, kad varžymasis, kurį Einšteinas jautė gauda
mas algą už grynai mokslinį darbą, turėjp galbūt neįsisąmonintą, 
tačiau gilų pagrindą. Jis visada kaip pragyvenimo šaltinį norėjo tu
rėti kokį nors užsiėmimą, nesutampantį su pagrindine tiriamąja 
veikla. Spinozos — deimantų šlifuotojo — pavyzdys buvo jam gan 
patrauklus. Blogiausiu atveju jam būtų buvę geriau gauti algą kaip 
profesoriui, o tyrimus atlikinėti laisvu laiku, niekam, išskyrus jį 
patį, nepriklausančiu. Nors Prinstono instituto organizatoriai dau
gybę kartų buvo pareiškę apie visišką mokslininkų laisvę, Einštei
nas mieliau būtų norėjęs užtikrinti savo nepriklausomybę kokia 
nors šiuolaikine Spinozos padėties modifikacija. 

Tačiau tai buvo neįmanoma. Vieningojo lauko teorijos proble
mos įtraukė Einšteiną taip stipriai, kad jis negalėjo atsisakyti atsi
vėrusios galimybės skirti joms visą laiką. Jis ir norėjo atiduoti joms 
visą laiką. Kiekvieną rytą Einšteinas vykdavo į Fain Holą (o po 
1940 metų — į naująjį instituto pastatą), susitikdavo ten savo arti
miausius kolegas, pasiteiraudavo, ką jie padarę (dažniausiai būdavo 
kalbama apie matematinių sunkumų įveikimą), aptardavo tolesnio 
darbo būdus, grįždavo į pradines pozicijas, ieškodavo naujų kelių. 
Paskui jis vykdavo namo ir toliau mąstydavo apie tas pačias prob
lemas. 

Jį atitraukdavo nuo tų apmąstymų. Labai daug -kas laukdavo iš 
Einšteino patarimo, pagalbos, pasisakymų. Daugeliu atvejų jie su
laukdavo ir vieno, ir antro, ir trečio. Susidarė labai sudėtinga situa
cija: ieškantis vienatvės žmogus bendravo su tokia daugybe žmo
nių, su kokia nebendravo joks kitas mokslininkas visame pasauly-

"je. Tokia situacija buvo susidariusi ne vien dėl išorinių aplinkybių, 
bet ir dėl mokslininko pasaulėžiūros vidinių pagrindų. 

Einšteinui teko kartą pasisakyti Londone, kai ten buvo svarsto
mas mokslininkų — emigrantų iš Vokietijos — likimas. Reikėjo 
jiems surasti darbo. Einšteinas pasiūlė kaip tinkamiausias moksli
ninkui švyturio prižiūrėtojo pareigas. Iš kito lūpų toks netikėtas 
pasiūlymas būtų atrodęs visiškai nederamas. Tačau, kai Einšteinas 
kalbėjo apie vienatvę švyturyje, palankią tyrinėtojo mąstymams, 
jis išsakė seną savo svajonę. Einšteinas daugeliui skundėsi kasdie
niniais, atitraukiančiais nuo mokslo rūpesčiais. Čia buvo dar viena 
aplinkybė — ko gero, svarbiausia.- Einšteinas jautė visiškai sava
rankiškos mokslinės veiklos būtinybę. Tai buvo jau minėtasis 
„spinoziškasis" motyvas. 
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„Jis daug kartų yra man sakęs,— prisimena Infeldas,— kad mie
lai dirbtų fizinį darbą, imtųsi kokio nors naudingo amato, pavyz
džiui, batsiuvio, bet nenorėtų uždarbiauti dėstydamas fiziką univer
sitete. Už šių žodžių slypi gili prasmė. Jie išreiškia savotišką „re
liginį jausmą", kokį jis jautė moksliniam darbui. Fizika — toks di
dis ir svarbus dalykas, kad jo negalima iškeisti į pinigus. Geriau už
sidirbti pragyvenimui darbu, pavyzdžiui, švyturio prižiūrėtojo arba 
batsiuvio ir laikyti fiziką atokiai nuo kasdieninės duonos klausimų. 
Nors tokia pozicija turi atrodyti naivi, tačiau ji būdinga Einštei
nui" 2 . 

Einšteinas norėjo dirbti švyturyje dėl to, kad ten jis galėtų išsi
vaduoti nuo lankymų ir prašymų, nepaliekančių laiko darbui Jo 
meilė žmonėms nebuvo abstraktaus pobūdžio, Einšteinas nepri
klausė prie mąstytojų, kurių domėjimasis žmonijos likimu derinosi 
su abejingumu konkretaus žmogaus, su kuriuo jis susiduria kasdie
niniame gyvenime, likimui. Tačiau ne kasdieninio gyvenimo buvo 
kupina jo siela, ir ne tas nuolatinis rūpinimasis šimtais besikrei
piančių į jį žmonių buvo užvaldęs jo mintis. Jos buvo pakilusios virš 
kasdienybės, ir jį traukė prie darbo visuomet, kiekvieną minutę. 

„Nors tiktai fizika ir gamtos dėsniai kėlė Einšteinui tikras emo
cijas, jis niekuomet neatsisakydavo padėti, jeigu manydavo, kad 
pagalba reikalinga ir gali būti efektyvi. Jis rašė tūkstančius reko
mendacinių laiškų, duodavo patarimus šimtams žmonių, valandų 
valandas kalbėjosi su bepročiu, kurio šeima parašė Einšteinui, kad 
tik jis vienas galįs pagelbėti ligoniui. Jis buvo geras, malonus, šne
kus, šypsodavosi, tačiau nepaprastai nekantriai, nors ir slėpdamas, 
laukdavo minutės, kada pagaliau galės grįžti prie darbo" 3 . 

Negalima teigti, kad Einšteinas nuolat ilgėjosi vienatvės tik to
dėl, kad jo sąmonė buvo perpildyta sprendimo laukiančių moksli
nių uždavinių Tai buvo gilesnis jausmas. Jau ne kartą minėtoje 
savo knygoje „Mein Weltbild" („Comment je vois le monde") Einš
teinas įvadiniuose puslapiuose išsakė sävo požiūrį į žmones. Jis 
kalba apie prieštaravimą tarp aistringo domėjimosi socialiniu tei
singumu ir veržimosi į vienatvę. 

„Karštas domėjimasis socialiniu teisingumu ir socialinės atsako
mybės jausmas prieštaravo mano griežtam išankstiniam nusistaty
mui prieš suartėjimą su žmonėmis ir žmonių kolektyvais. Aš visuo
met buvau vienkinkis arklys ir neatsiduodavau visa širdimi savo 
šaliai, valstybei, draugų ratui, artimiesiems, šeimai. Visi tie ryšiai 
keldavo manyje vienatvės potraukį, ir, metams bėgant, noras išsi
veržti ir užsidaryti vis didėjo. Stipriai jaučiau, kad tokio izoliavi
mosi nesupranta ir jam nepritaria. Tačiau kartu jaučiaa, kad esu 
harmoningai susiliejęs su ateitimi. Tokio charakterio žmogus pra-

! Успехп физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 151. 
8

 Ie i i pat, р. 152. 
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randa dalj savo nerūpestingumo ir polinkio bendrauti. Tačiau tą 
netektį kompensuoja nepriklausomybė nuo kitų nuomonių, papro
čių ir paskalų bei nuo pagundų grįsti savo dvasinę pusiausvyrą ne
tvirtais pagrindais" 4 . 

Vienišas ir linkęs į vienatvę stebėtojas — ir aistringas kovoto
jas už socialinį teisingumą. Atvira siela, gyvas nuoširdus džiaugs
mas bendraujant su žmonėmis — ir kartu nekantrus siekimas pasi
šalinti nuo žmonių (ar būtų atsitiktiniai pašnekovai, ar draugai, šei
ma) į savo vidinį pasaulį. Einšteino paveikslas atrodo labai priešta
ringas. Ir vis dėlto tuose prieštaringumuose jaučiama didi har
monija. 

Visų pirma, taikant Einšteinui žodį „stebėtojas", reikia esminių 
išlygų. Jis greičiau tiktų „grynojo atvaizdavimo" šalininkui, ir tai 
nevisiškai, tikrovėje kiekvienas mokslininkas nesustoja fenomeno
loginėse pozicijose. Einšteinas —„žiauraus eksperimento" meistras, 
surengęs gamtai gan energingą tardymą, pabrėždavęs mokslinių 
sąvokų aktyviąją pusę — nebuvo stebėtojas įprastine prasme. Kas 
yra reliatyvumo teorija, jeigu ne stebimo „akivaizdumo" įveikimas 
ir prasiskverbimas į procesų, apie kuriuos galima spręsti tik akty
viu eksperimentavimu, pasaulį! Einšteinui pažinimo procesas—tai 
skverbimosi į gamtą procesas. Jis neatskiriamas nuo žmonių gy
venimo pertvarkymo proto ir mokslo pagrindais Iš pasaulio objek
tyvaus racionalumo, darnumo, priežastinio sąlygotumo paieškų iš
plaukia visuomenės protingos santvarkos siekimas. Aistringos pa
saulio harmoningumo paieškos tapo „aistringu domėjimusi sociali
niu teisingumu ir socialinės atsakomybės Jausmu". Tačiau tą domė
jimąsi ir tą jausmą mažiausiai patenkina kasdieninis bendravimas 
ir kasdieninė pagalba žmonėms. Jau trečiajame dešimtmetyje po
traukis į vienatvę, apie kurį kalbėjo pats Einšteinas ir kurį pažy
mėjo visi jį pažinusieji, derinosi su dideliu Einšteino socialiniu ak
tyvumu. 

Mokslinių ir visuomeninių interesų susipynimas, naujos sociali
nės mokslo funkcijos platus supratimas arba bent jautimas moksli
ninkų sluoksniuose buvo ateities, beje, netolimos, reikalas. Ir šiais 
klausimais, kaip ir pačios fizikos, Einšteinas trečiajame ir ketvirta
jame dešimtmečiuose tarsi turėjo ryšį su fizikais, kurie tik amžiaus 
viduryje labiau negu prieš tai ėmė domėtis problemomis, dominu
siomis Einšteiną jau trečiajame dešimtmetyje. 

Prinstono „visuomenė"— respektabiliausi ir doriausi akademi
nių sluoksnių atstovai — taip pat mažai traukė Einšteiną, kaip ir 
Euiopos universitetinių miestų atitinkamas elitas Net mažiau. Einš
teinas rašė karalienei Elžbietai: 

„Prinstonas — nuostabus miestelis, įdomi ir ceremoninga mažų 
pusdievių ant kojūkų gyvenvietė. Ignoruodamas kai kuiiuos sąly-

4 Comment je vois le monde, p. 9—10. 
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gotumus, aš sugebėjau susikurti atmosferą, leidžiančią dirbti ir iš
vengti to, kas atitraukia nuo darbo. Žmonės, sudarantys čia tai, kas 
vadinama visuomene, turi mažiau laisvių negu jų antrininkai Eu
ropoje. Beje, jie, kaip man atrodo, nejaučia apribojimų, kadangi jų 
įprastinis gyvenimo būdas jau nuo vaikystės slopina individua
lybę" 5 . 

Iš viso Einšteino gyvenimo Prinstone laikotarpiui budinga stai
gus tiesioginių ryšių su „artimaisiais" susiaurėjimas ir toks pats 
staigus ryšių išplėtimas su „tolimaisiais"— su aplinka, tolima Einš
teino profesiniams interesams. Ketvirtajame, penktajame ir šešta
jame dešimtmečiuose Einšteinas buvo nuošalyje nuo to, kas domina 
daugumą fizikų. Jam rūpėjo gan sudėtingos matematinės teorijos, 
tačiau jos buvo pajungtos vienam kolosališko visuotinumo ir sun
kumo uždaviniui. Einšteinas mėgina sukurti vieningąją lauko teo
riją, kur dalelių sąveika ir pats jų egzistavimas išplaukia iš vienin
gų dėsnių. To sumanymo realizavimui nepritarė fizikai, jo visiškai 
nesuprato ne žinovai ir apskritai jis nepatenkino ir paties Einštei
no. Tačiau .sumanymas daugeliui kėlė susidomėjimą. Nors vienas 
po kito buvo bandomi sudėtingi konkretūs uždavinio sprendimo 
variantai, visą laiką išlikdavo bendroji schema: pasaulis vieningas, 
pasaulis racionalus, pasaulis pavaldus vieningiems būties dėsniams. 
Einšteinui ta schema buvo susijusi su didžiulės apimties fizikinių ir 
matematinių teorijų apibendrinimu. Tačiau tai netrukdė platiesiems 
sluoksniams nujausti,- koks didingas šis sumanymas. 

Einšteinas vis labiau jautė tą labai plačią, nesuvokiančią deta
lių ir specialiųjų klausimų, tačiau besiveržiančią prie pasaulio har
moningumo idėjos auditoriją. 

Priešingai, „artimųjų" tiesiogine prasme darėsi vis mažiau. Šiuo 
požiūriu Einšteinas jautėsi labai vienišas. 

Niekas ir nė vienas artimesniųjų negalėjo atstoti jam Elzos. Ne
trukus po atvykimo į Prinstoną, Elza turėjo grįžti į Europą: Pary
žiuje mirė jos vyresnioji duktė Ilza. 

Po jos mirties Elza išsyk neatpažįstamai suseno, ji nesiskyrė su 
dukters pelenais, atsigabeno juos į Prinstoną. Ją parlydėjo Margo. 
Elzai atsirado patologinių pakitimų akyse. 

Tai buvo širdies ir inkstų sunkios ligos simptomai. Ji turėjo gu
lėti. Margo, kelioms dienoms išvykusi į Niujorką, grįžusi rado mo
tiną visiškai pasikeitusią. „Ji čia. vos neatsisveikino su gyveni
mu",— pasakė Einšteinas, labai prislėgtas, išblyškęs, beviltiškai siel
vartingu žvilgsniu. 

Ėlzai darėsi vis blogiau. Ji rašė Antoninai Valenten apie Einš
teiną: „Aš niekad nebūčiau pagalvojusi, kad esu tokia brangi jam, 
ir dabar džiaugiuosi tuo" 6 . 

8 Michelmore, p. 196—197. 
• Vallentin A. Le drame d'Albert Einstein, p. 190, 
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Vasarai Einšteinas išsinuomavo gražų seną namą netoli Mon
realio, ant ežero kranto. Jis vėl pradėjo plaukioti burlaiviu. Gra
žiame Kanados miške Elzai truputį pagerėjo. Visos jos mintys, kaip 
ir anksčiau, buvo apie vyrą. Ji rašė Antoninai Valenten: „Jis pui
kiausiai jaučiasi ir pastaruoju metu išsprendė sunkių uždavinių. 
Praeis daug laiko, kol bus suvokta visą, ką jis padarė, ir pradėta 
tuo naudotis. Pats jis mano, kad naujieji rezultatai—didžiausia ir 
giliausia iš visko, ką jis yra sukūręs" 7 . 

Paskui liga greitai pakrypo į lemtingą baigtį. 1936 metais Elza 
mirė. 

Einšteinas gyveno tokį pat gyvenimą, kaip- ir anksčiau. Jis 
vaikštinėdavo Prinstono alėjomis, tarp senąją Angliją" primenančių 
namų iš raudonų plytų. Jis sėdėdavo savo darbo kabinete, kurda
mas vieningosios lauko teorijos matematinį aparatą. Tačiau Einš
teinas labai pasikeitė. Kažkada, jau Prinstone, Elza sakė: „...Visi 
mes metams bėgant keičiamės, kadangi esam pavaldūs troškimams 
ir išoriniams poveikiams. Albertlis, priešingai, dabar toks, koks jis 
buvo vaikystėje". Tačiau iš tikrųjų jis jau ketvirtojo dešimtmečio 
pabaigoje prarado ankstesnį džiaugsmingumą, o dabar, po Elzos 
mirties, jį dar dažniau apimdavo vienatvės ir liūdesio jausmas. 

Tas jausmas, sustiprėjęs penktajame dešimtmetyje, persmelkia 
laiškus, kuriuos Einšteinas rašė atsakydamas į sveikinimus septy
niasdešimtmečio, sukakusio 1949 metų kovo mėnesį, proga. Jis tuo 
metu sveiko po sunkios pilvo operacijos. Įtarimai, dėl kurių buvo 
imtasi operacijos, laimė, nepasitvirtino, bet silpnumas liko ilgam. 
Einšteino būklė nekliudė jam kaip įprasta juokauti, būti nuoširdžiu, 
domėtis aplinka ir visų pirma koncentruoti yisas jėgas ties svar
biausiomis vieningosios lauko teorijos problemomis. Tačiau bendra 
nuotaika buvo minoriška." 

1949 metų kovo pabaigoje, atsakydamas j sveikinimą, Einšteinas 
rašė Solovinui: 

„Aš be galo sujaudintas Jūsų nuoširdaus laiško, kuris taip ryš
kiai skiriasi nuo daugybės kitų laiškų, užgriuvusių mane ta liūdna 
proga. Jums atrodo, kad aš žvelgiu į savo gyvenimo darbus su ra
miu pasitenkinimu. Iš arti visa tai atrodo kitaip. Nėra nė vienos 
sąvokos, kurios stabilumu būčiau įsitikinęs. Aš iš viso nesu įsitiki
nęs, kad einu teisingu keliu. Amžininkai laiko mane eretiku ir kar
tu reakcionieriumi, kuris, taip sakant, pranoko pats save. Supran
tama, tai mada ir trumparegiškumas. Tačiau nepasitenkinimas kyla 
iš vidaus. Bet kitaip ir negali būti, kuomet esi kritiško proto ir są
žiningas, o humoras ir kuklumas sukuria pusiausvyrą, nepaisant iš
orinių įtakų..." 8 

1 Ten pat, p. 190—191. . 
* Lettres a Solovine, p. 95, 
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Cituotasis laiškas leidžia suprasti ir Einšteino nuotaiką tuo mo
mentu, kai jis rašytas, ir bendrus visam mąstytojo gyvenimui bū
dingus jo sielos ir kūrybos ypatumus. Pagrindinis — nepasitenkini
mas vieningosios lauko teorijos kūrimo rezultatais. Tačiau kartu 
laiškas nušviečia ir visą Einšteino kūrybinį kelią. Kaip jau minėta, 
Einšteinas buvo ne tik toli nuo pranašo, išdėstančio visiems lai
kams duotąsias absoliučias tiesas, pozos. Pats Einšteino mokslinių 
idėjų turinys neleido jų absoliutinti. Tą turinį atitiko kritiškas pro
tas, sąžiningumas, kuklumas ir humoras — visos tos antidogmatinės 
jėgos. Todėl toks platus buvo rezonansas, kurį sukėlė Einšteino 
teorija visuotinio vertybių perkainojimo epochoje. 

Tačiau vertybių perkainojimas — tai ne vertybių išsižadėjimas, 
reliatyvumas — neabsoliutinis reliatyvizmas; pats perkainojimas 
yra reliatyvus, o kritiškas protas, kuklumas ir humoras neveda į 
skepticizmą ir nihilistinį neigimą. Tikroji antidogmatiškoji mintis 
nedogmatizuoja paties neigimo, ji sukuria amžinąsias vertybes, am
žinąsias ne . nepajudinamumo, o išlikimo besikeičiančiomis formo
mis prasme. 

Ta bendroji Einšteino pozicija buvo iš tiesų giliai optimistinė, 
tačiau ji neišvengiamai patirdavo svyravimus, abejones, netikru
mą — visa, kas skiria gyvą, ieškančią mintį nuo schemos. Einšteino 
stichija buvo vienareikšmio ir aiškaus pasaulėvaizdžio kūrimas. Jis 
suvokė pasaulio paveikslo pustonius ir pusšešėlius, tačiau ne jis, o 
griežtas kontūras teikė jam didžiausio pasitenkinimo. Kai pusše-
šėliai užslinkdavo ant piešinio ir jis prarasdavo ryškumą, viena
reikšmiškumą ir tikslumą, jis būdavo nepatenkintas. Čia ir yra ko
lizijų tarp griežtų reliatyvumo teorijos kontūrų ir kvantinės fizikos 
pusšešėlių psichologinė ypatybė, kolizijų, kurių loginiai aspektai 
bus aptarti vėliau. 

Penktojo dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo dešimtmečio pradžio
je Einšteino psichologinis tonusas buvo slegiamas artimų žmonių 
netekimo. J ie vertė jį prisiminti dar ketvirtajame dešimtmetyje mi
rusius draugus ir bendražygius. Einšteinas tuo metu dažnai prisi
mena Paulį Ėrenfestą, nusižudžiusį 1933 metais. Einšteinui atrodė, 
kad jo savižudybės priežastis iš dalies yra konfliktas tarp kartos 
mokslinių interesų ir dar labiau konfliktas tarp klausimų, kuriuos 
mokslas kelia mokslininkui, ir atsakymų, kuriuos jis gali rasti. Tie
sioginė Ėrenfesto savižudybės priežastis buvo grynai asmeninė, ta
čiau gilesnė — tragiškas mokslininko "nepasitenkinimas. 

Straipsnyje, parašytame 1934 metais, netrukus po Ėrenfesto mir
ties, ir skirtame draugo atminimui bei mokslininko apibūdinimui, 
Einšteinas rašė, kad įžymūs žmonės palyginti dažnai savanoriškai 
pasitraukia iš gyvenimo, nepajėgdami atlaikyti jo smūgių ir išori
nių konfliktų. 

„Atsisakymas gyventi gyvenimą iki natūralios pabaigos dėl ne
pakeliamų vidinių konfliktų — šiandien retas įvykis tarp žmonių su 
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sveika psichika; kitas reikalas tarp prakilnių ir dvasiškai stipriai 
sujaudinamų asmenybių. Toks vidinis konfliktas buvo mūsų drau
go Paulio Ėrenfesto mirties priežastis. Tie, kurie buvo pažįstami su 
juo taip gerai kaip aš, žino, jog ta tyra asmenybė iš tiesų žuvo kaip 
auka tokio sąžinės konflikto, nuo kurio vienokios ar kitokios for
mos nėra apdraustas nė vienas penkiasdešimties metų amžiaus su
laukęs universiteto profesorius" 9. 

Tas konfliktas kyla dėl to, kad mokslininkui nepakanka jėgų iš
spręsti tuos uždavinius, kuriuos kelia jam mokslas. Ėrenfestas ne
paprastai aiškiai suprato tuos uždavinius. Tačiau jis manė, kad įo 
konstruktyvios galimybės labai mažos, palyginti su kritiniais suge
bėjimais. 

„Pastaraisiais metais,— sako Einšteinas,— ta būklė paaštrėjo dėl 
nepaprastai audringo teorinės fizikos plėtojimosi. Visada sunku dės
tyti dalykus, kuriems pats visa širdimi nepritari; tai dvigubai-sun
kiau fanatiškai tyrai sielai, kuriai aiškumas — viskas. Prie to prisi
dėjo vis didėjantys sunkumai prisitaikyti prie naujų idėjų, sunku
mai, kurie visada tyko žmogaus, peržengusio penkiasdešimtmetį. Ne
žinau, ar šių eilučių skaitytojai yra pajėgūs suprasti šią tragediją. 
Tačiau vis dėlto kaip tik ji buvo svarbiausia bėgimo iš gyvenimo 
priežastis" 1 0 . 

Einšteinui atotrūkis tarp mokslo reikalavimų — vieningosios lau
ko teorijos sukūrimo — ir vienareikšmiško bei aiškaus atsakymo ga
limybių nebuvo toks tragiškas, koks buvo atotrūkis tarp uždavinių 
ir jų sprendimų Lorencui, ir tuo labiau Ėrenfestui. •Einšteino opti
mizmas buvo labai organiškas. Jis buvo susijęs su įsitikinimu, kad 
pasaulis harmoningas ir pažinus. 1916 metais įveikti bendrosios re
liatyvumo teorijos kūrimo sunkumai ir kur kas didesni, taip ir ne
įveikti vieningosios lauko teorijos sunkumai suteikė Einšteinui ne
maža sunkių išgyvenimų, tačiau už jų slypėjo nepalaužiamas įsiti
kinimas: kad ir kokie sudėtingi, kad ir kokie painūs yra mokslo 
keliai, jie veda į būties realios harmonijos adekvatų pažinimą. 
Einšteino dvasinis pasaulis nebuvo panašus į lygų ramaus ežero pa
viršių, jis greičiau buvo panašus į jūros, kuriuo nuraibuliuoja ban
gelės, bet nusirita ir didelės vilnys, paviršių. Po vandeniu jūros 
gelmėse tekėjo jokių audrų nedrumsčiamos giluminės srovės. Ta
čiau tos audros siautėjo, ir Einšteinas nebuvo toks ramus dangaus 
gyventojas, koks vaizduojamas kartais Gėtė. Einšteinas rašė apie 
„matematines kančias" kuriant vieningąją lauko teoriją, apie tai, 
kad negali privesti jos iki būklės, leidžiančios gretinti su stebėji
mais, ir tai buvo ne tik atkaklios paieškos, bet ir tikros mąstymo, 
suvokiančio klausimus, bet nerandančio atsakymų, kančios. Prins-
tono laikotarpiu Einšteinas dažnai prisimindavo Ėrenfesto tragedi-

9 Эйнштейн, т. 4, c. 192. 
1 0

 Ten pat, p. 227. 
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ją. Jis papasakojo apie ją atvykusiai į Prinstoną Antonina) Valen-
ten ir vėl kalbėjo apie Erenfestui būdingą konflikto su naująja 
karta jautimą. 

Antonina Valenten priduria: 
„Jis kalbėjo apie tai stipriai jaudindamasis, bet neaimanuodamas, 

kadangi panašų konfliktą jis ir pats išgyveno. Drama, išryškėjusi 
laimingais nuolatinio ryšio su šiuolaikine mintimi metais, dabar 
darėsi vis labiau įtempta. Tai nebuvo atotrūkis tarp kartų, ' iš kurių 
viena atslovauja drąsią"mintį, o kita gina seną ir yra panaši į nepa-. 
judinamą akmenį prie apleisto kelio. Einšteino drama buvo drama 
žmogaus, kuris, nepaisydamas amžiaus, žengia savo keliu, vis la
biau tuštėjančiu, o tuo metu beveik visi draugai ir jaunimas skel
bia tą kelią esant bevaisį ir vedantį į aklavietę"". 

Kaip tik tas jausmas vertė Einšteiną grįžti mintimis prie pasi- ' 
traukusių iš gyvenimo draugų. Tarp jų buvo Marija Sklodovska-
Kiuri, po kurios mirties Einšteinas rašė, kad jos moralinės pažiūros 
turėjo galbūt didesnės įtakos mokslui negu radžio atradimas. 

„Įžymios asmenybės moralinės savybės,—sako Einšteinas,— 
tikriausiai turi didesnės reikšmės savo .'kartai ir visai istorijos eigai 

* negu grynai intelektiniai pasiekimai. Pastarieji priklauso nuo cha
rakterio didingumo kur kas labiau negu įprasta manyt i" 1 2 . 

Prisiminimai apie atsisveikinusius su šiuo pasauliu draugus ir 
apie jų dvasines dramas sukeldavo ne tiktai ramų, nemaištingą liū
desį. Tos dvasinės dramos buvo didelio moralinio tyrumo, nepalau
žiamo atsidavimo tiesai, užuojautos žmonėms liudytojos — savybių, 
keliančių pasitikėjimą mokslo ir žmonių visuomenės ateitimi. Ma
rija Sklodovska-Kiuri priklausė prie tų žmonių, kurie sukūrė apie 
save tarsi jėgos lauką, nukreipiantį aplinkinius į idėjinius interesus. 

„Esu labai laimingas, kad dvidešimt metų mane su madam Kiuri 
siejo kilni ir giedra draugystė. Mano žavėjimasis jos žmogiškąja di
dybe nuolatos stiprėjo. Jos charakterio jėga, minčių tyrumas, reik
lumas sau, objektyvumas, nuomonės nepaperkamumas — visos tos 
savybės retai derinasi viename žmoguje. Ji bet kuriuo momentu 
jautė, kad tarnauja visuomenei, ir jos didelis kuklumas nepalikda
vo vietos gėrėjimuisi savimi. Ją nuolatos slėgė tai, kad visuomenė 
žiauri ir neteisinga. Kaip tik tai suteikdavo jos išvaizdai išorinio 
griežtumo, kurį taip lengvai neteisingai suprasdavo tie, kas nebuvo 
su ja artimas,— keisto, kokių nors dirbtinių pastangų nešvelninamo 
griežtumo" 1 3 . 

Dabar, po daugelio metų, prie mokslo martirologo prisidėjo dar 
vienas vardas — tos pačios kilnios idėjinės jėgos simbolis: 1947 me
tų pradžioje Einšteinas sužinojo apie Polio Lanževeno mirtį. „Jis 

11 Vallentin A. Le drame d'Albert Einstein, p. 200. 
12 Эйнштейн, т. 4, c. 193. 
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buvo vienas pačių brangiausių mano draugų, iš tikrųjų šventas if 
neišpasakytai talentingas",—rašė Einšteinas Solovinui 1 4 . 

Nuo mirusių mokslo bendražygių ir draugų mintis peršokdavo 
prie Elzos paveikslo —jos Einšteinas niekada neužmiršdavo. 

Tuo pačiu laikotarpiu Einšteinui teko stebėti lėtą savo sesers 
Majos atsisveikinimą su gyvenimu. 

Maja, labai panaši į Albertą mergaitė, kuri stovi šalia jo, mažo 
berniuko, Miuncheno laikų fotografijoje, atsikėlė į Prinstoną 1939 
metais iš Florencijos. Ten Maja gyveno su vyru —kantono mokyk
los Arau miestelyje, kur kažkada mokėsi Einšteinas, dėstytojo sū
numi. Jie norėjo atsikvėpti nuo fašistinio režimo sukeltų išgyveni
mų. Vyras nuvyko į Šveicariją, o ji nusprendė pasimatyti su broliu. 

Prinstone visi stebėjosi ne tik jų išoriniu panašumu, bet ir nepa
prastu intonacijų, veido išraiškos ir dažnai net manieros, kurią 
Frankas vadina „vaikiška, tačiau tuo pačiu metu skeptiška", suta
pimu. Abu jie — ir Albertas, ir Maja —daug kuo liko tie patys vai
kai minėtoje fotografijoje. 

1947 metais Einšteinas rašė Solovinui: „Mano sesuo jaučiasi 
subjektyviai gerai, tačiau yra jau kelio, vedančio į ten, iš kur nėra 
sugrįžimo, pabaigoje. Jos kelias pasuko į pabaigą ankščiau negu 
daugelio bendraamžių" 1 5 . 

Kituose laiškuose Einšteinas pasakoja apie blogėjančią Majos 
sveikatą. Jis praleido daug laiko prie jos lovos, skaitė jai knygas — 
iš jų antikos autorių kūrinius. 1951 metų vasarą Einšteino sesuo 
mirė. 

Dabar patys artimiausi žmonės Einšteinui liko Margo ir Elena 
Diukas. 

Jie gyveno dviaukščiame kotedže netoli nuo Fundamentajiųjų 
tyrimų' instituto. Ta gatve Einšteinas eidavo rytą į institutą, pa
sukdavo į dar pavėsingesnę alėją, kuri tarp gojelių ir pievų vedė 
iki instituto pastato. Prinstono institutą supo didelis parkas. Pievos 
ėjo pakaitomis su lazdynų krūmais, platanų, klevų ir liepų goje
liais. Cia buvo daug vaismedžių, ypač obelų—rudenį alėjos būda
vo pribirusios obuolių. Alėjos pereina į gatves; iš abiejų pusių — 
kotedžai, kuriuose gyvena Prinstono profesoriai. Namas Nr. 112 
Merserstryte nebūtų išsiskyręs iš kitų tokių kotedžų, jeigu fotogra
fijos nebūtų padariusios jį žinomą daugeliui žmonių visame pasau
lyje. 

Takas tarp apkarpytų gyvatvorių veda prie durų. Už durų iš 
kairės palei sieną, papuoštą sausais kukurūzų stiebais, mediniai laip
tai į antrą aukštą. 

Einšteino darbo kabinete sienos beveik visiškai nustatytos kny
gų lentynomis. Priešais duris — didelis langas į sodą. Iš kairės nuo 

1 4 Lettres à Solovine , p. 83. 
n Ten pat, p. 85. 
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lango ant šoninės sienos,— Gandžio portretas. Kairėje sienoje — 
durys į terasą ir durys į Einšteino miegamąjį. Ant tos pačios sie
nos— puikūs Jozefo Sarlio tapyti Faradėjaus ir Maksvelio port
retai. 

Priešais langą — stačiakampis stalas, šalia jo — nedidelis" stale
lis su pypkėmis ir čia pat australietiškas bumerangas. Arčiau įeina
mųjų durų — apskritas stalas ir fotelis. 

Einšteinas rašydavo sėdėdamas fotelyje, laikydamas popierių ant 
kelio ir prirašytus lapus išmėtydamas ant grindų. 

Visuomeniniai-politiniai Einšteino pasisakymai karo metais ir 
vėliau buvo labai asmeniški: juose buvo išreiškiama ne kokia darni 
programa, o greičiau nenugalimas poreikis kažką daryti dėl žmo
nių, dėl jų išvadavimo nuo kančių. Bertranas Raselas, apsigyvenęs 
1943 metais Prinstone, rašė apie Einšteiną: 

„Aš manau, kad jo darbas ir jo smuikas teikė jam nemažą taurę 
laimės, o gili simpatija žmonėms ir domėjimasis jų likimu saugojo 
Einšteiną nuo neprideramos tokiam žmogui nevilties taurės" 1 6 . 

Raselas matė, kad Einšteino pozicijos buvo glaudžiai susijusios 
su jo moralinėmis savybėmis. Mintys apie savo asmenybės reikš
mingumą buvo Einšteinui tokios pat tolimos, kaip ir kitų žmonių 
nevertinimas. Raselas sugretina Einšteinui būdingą pozos, pasipū
timo, abejingumo, piktanoriškumo, savo pranašumo nebuvimą su 
jo kova už savaimingą kiekvieno žmogaus reikšmę, prieš žmogiš
kosios asmenybės engimą ir niekinimą. 

„Bendravimas su Einšteinu teikdavo nepaprastą pasitenkinimą. 
Nepaisydamas genialumo ir šlovės, jis laikėsi absoliučiai paprastai, 
be mažiausių pretenzijų į pranašumą... Jis buvo ne tik didis moks
lininkas, bet ir didis žmogus". 

Raselas pastebėjo būdingą Einšteino bruožą: jo visuomeninės 
idėjos išplaukdavo iš psichologinių ir moralinių bruožų; iš tiesų jos 
buvo tam tikras nuolatinis laimės ir laisvės visiems žmonėms sie
kimas, nuolatinis savaimingos žmogaus asmenybės vertės pripažini
mas. Todėl jos geriausiai išryškėdavo tiesiogiai bendraujant. 

Prinstono gyventojai jautė Einšteino vaidmenį truputį ryškiau ir 
realiau negu žmonės, niekuomet mokslininko nematę. Tačiau ir pa
starieji nujausdavo jo nuolatinį nerimastingą, emocionalų rūpini
mąsi žmonių laime. Šia prasme Prinstono gyventojai išreiškė bend
rą žmonijos įsitikinimą. J ie apgaubė Einšteiną atmosfera, kurią sun
ku apibūdinti. Einšteinas, einantis iš namų į institutą arba atgal 
ilgu pavėsingu keliu, tapo beveik įprastinė Prinstono peizažo dalis. 
Pasikeisti su Einšteinu kokiu vienu kitu žodžiu Prinstono gyvento
jui buvo toks pat įprastas dalykas, kaip ir pokalbiai su kitais kai-
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mynais. Bet greta to Prinstono gyventojai laikė Einšteiną legendine 
šimtmečio figūra 1 7 . 

Siuo požiūriu jie nesiskyrė nuo viencs moksleivės iš Britų Ko
lumbijos, kuri atsiuntė Einšteinui laišką: „Aš Jums rašau norėdama 
sužinoti, ar Jūs iš tikrųjų esate" 1 8 . Tas neabejotinos ir tuo pačiu 
metu neišpasakytai legendinės asmenybės įspūdis labai artimas pla
čiausius sluoksnius pasiekusiai Einšteino idėjų sampratai: kažkas 
sunkiai suvokiama pagal didingumą, visuotinumą ir paradoksalumą 
ir kartu pagrįsta natūralia kiekvieno žmogaus intuicija. 

Kodėl Prinstone, kur gyveno daugybė įžymių mokslininkų, tik
tai Einšteinas buvo kartu ir labiausiai „savas", ir labiausiai legen
dinis žmogus? Mes vėl grįžtame prie klausimo apie Einšteino po
puliarumą kaip apie būdingą mūsų šimtmečio pagrindinių bruožų 
simptomą. 

Metai, Einšteino pragyventi Prinstone, leido sukonkretinti atsa
kymą į tą klausimą. Einšteino moksliniai interesai tuo laikotarpiu 
buvo svetimi daugumai fizikų ir nežinomi platiesiems sluoksniams. 
Tačiau jie leido dar konkrečiau pajusti tai, ką visi nujautė jau tre
čiajame dešimtmetyje,— Einšteino siekimą duoti racionalų, objekty
vų, neturintį jokio antropocentrizmo ir jokios mistikos pasaulėvaiz
dį — atskleisti gamtoje proto karalystę. Ir tada, ir dabar žmonės 
taip pat jautė, kad racionalieji mokslo idealai neatskiriami nuo ra
cionaliųjų visuomenės idealų. Legendiniu žmogumi, kuris norėjo 
įžvelgti kosmose ir sukurti Žemėje harmonijos karalystę, galėjo būti 
labai „savas", labai paprastas žmogus. Prinstono gyventojai, maty
davę Einšteiną diena iš dienos, suprato jo istorinį žygdarbį. Žmo
nės, niekados nematę Einšteino, tačiau susipažinę su je kūrybos 
dvasia, nujautė jo asmenybės bruožus. 

Daug duomenų apie Einšteino gyvenimą Prinstone pateikia In-
feldo prisiminimai. Jau buvo minėta apie jo pažintį su Einšteinu, 
apie susitikimą Berlyne. 1936 metais Infeldas buvo Lvovo universi
teto docentas. Tuo metu virš Lenkijos universitetų kaupėsi vis sun
kesni reakcijos debesys, ir Infeldas jautė, kad universitete išsilaikyti 
jam nepavyks. Jis parašė Einšteinui ir netrukus gavo iš Prinstono 
instituto kvietimą; Infeldui buvo suteikta nedidelė stipendija, kad 
jis, Einšteino vadovaujamas, galėtų dirbti tiriamąjį darbą teorinėje 
fizikoje. Jis atvyko į Prinstoną ir netrukus paskambino prie durų 
Fainhole, numeris 209, kur buvo matematikos ir teorinės fizikos in
stitutas. Einšteinas jam pasirodė smarkiai susenęs — praėjo šešio
lika metų nuo ankstesniojo susitikimo. Tačiau švytinčios, mąslios 
pašnekovo akys ir dabar .stebino Infeldą. Jį apstulbino taip pat žai
biškas būdas, kuriuo Einšteinas išsyk pradėjo dėstyti pastarųjų sa-

" Frank, p. 287. 
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vo darbų idėją. Jis neklausinėjo Infeldo, kada šis atvažiavo, kaip 
sekėsi kelionė ir t. t. Tačiau jis neturėjo nė trupučio Helerto ne
jautrumo. Infeldas tai suprato ne vien iš to, kad Einšteinas labai 
nuoširdžiai padėjo jam nelaimėje. Nuoširdus pašnekesio žavesys 
apėmė Infeldą ir šį kartą. Tačiau Einšteino siela buvo pasinėrusi į 
„antasmeniškas" problemas. Einšteinas pradėjo pasakoti apie savo 
mėginimų sukurti vieningąją lauko teoriją rezultatus. Tuo metu į 
kambarį įėjo Levis-Čivita — vienas iš matematinių metodų, panau
dotų Einšteino bendrojoje reliatyvumo teorijoje, kūrėjų. Levis-Či
vita tuomet buvo maždaug šešiasdešimties metų Sis nedidukas li
guistas italų matematikas atsisakė duoti ištikimybės priesaiką fa
šistiniam režimui ir rado prieglobstį Prinstone. [ėjęs į kambarį, 
Levis-Čivita norėjo tuoj pat išeiti, kad netrukdytų Einšteinui kal
bėtis su Infeldu. Jis parodė savo ketinimus daugiau gestais negu 
žodžiais (itališka gestikuliacija jam sekėsi geriau už anglų kalbą). 
Tačiau Einšteinas paprašė jį pasilikti ir dalyvauti pokalbyje. Kol 
Einšteinas trumpai dėstė iki tol vykusio pašnekesio turinį, Infeldas 
vos tvardėsi nesijuokęs klausydamasis Levio-Čivitos anglų ir italų 
kalbų mišinio, kurį buvo galima suprasti tik todėl, kad pusę jo 
sudarė formulės. Einšteinas irgi blogai mokėjo anglų kalbą, tačiau 
vis dėlto daug geriau už savo pašnekovą. Be to, jo frazės darėsi 
suprantamos dėl ramios ir lėtos kalbėsenos, išraiškingos intonaci
jos ir svarbiausia — dėl turinio nuoseklumo bei skaidraus aiškumo. 

„Aš įdėmiai stebėjau,— prisimena Infeldas,— ramų Einšteiną ir' 
mažą, liesą, gyvai gestikuliuojantį Levį-Čivitą tuo metu, kai jie ro
dydavo į lentoje užrašytas formules, kalbėdami, jų nuomone, anglų 
kalba. Visas tas reginys ir Einšteino, protarpiais kilsčiojančio aukš
tyn kelnes (be diržo ir petnešų), išvaizda buvo tokia nuostabi ir 
komiška, kad aš tikriausiai niekada jo neužmiršiu. Aš stengiausi 
tramdytis, kad nesijuokčiau, griebdamasis savitaigos. 

— Stai tu kalbiesi ir aptarinėji fizikos problemas su garsiausiu 
fiziku pasaulyje ir juokiesi, kad jis nedėvi petnešų,—galvojau aš, 
Autosugestija paveikė, ir susilaikiau nesijuokęs, kai Einšteinas pra
šneko apie savo paskutinį, dar neskelbtą veikalą apie gravitacines 
bangas" 1 9 . 

Linksmas reginys, kurį stebėjo Infeldas, yra įdomus Einšteino 
biografijai. Knygos pradžioje buvo minėta, kad Einšteinb gyvenimo 
aprašymas negali būti kasdieninių įvykių metraštis ir buities deta
lių išvardijimas, tačiau jis negali būti ir schematiškas. Grynai asme
ninės detalės išryškina per visą Einšteino gyvenimą besismelkian
čią tendenciją vengti to, kas kasdieniška. Petnešų nedėvėjimas 
galėjo būti įdomus, tačiau negalėjo būti juokingas. Jis buvo jaudi
nantis, ir jeigu kėlė šypseną, tai kartu ir priminė intelektualų gyve-

19 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 140—141. 

fiimą, dėl kurio Einšteinas aukojo respektabilumą. Kai vėliau vienas 
iš pažįstamų paklausė Inieldą, kodėl Einšteinas nesikerpa plaukų, 
vilki kažkokią neįsivaizduojamą striukę, nedėvi kojinių, petnešų, 
diržo, kaklaraiščio, Infeldas paaiškino, kad tai dėl siekimo išsiva
duoti iš kasdieninių rūpesčių. 

„Atsakymas paprastas, ir jį lengvai galima numanyti iš Einštei
no vienišumo, iš būdingo jam siekimo susilpninti ryšius su išoriniu 
pasauliu. Apribodamas savo poreikius iki minimumo, jis stengėsi 
išplėsti savo nepriklausomumą, savo laisvę. Juk mes — milijono da
lykų vergai, ir mūsų vergovinė priklausomybė vis didėja. Mes — 
kambarių su voniomis, parkerių, automatinių žiebtuvėlių, telefonų, 
radijo ir t. t. vergai. Einšteinas stengėsi sumažinti tą priklausomybę 
iki griežčiausio minimumo. Ilgi plaukai išvaduoja nuo būtinumo 

.dažnai lankytis pas kirpėją. Be kojinių galima apsieiti. Viena odinė 
striukė leidžia daugeliui metų išspręsti švarko klausimą. Galima 
apsieiti be petnešų, kaip ir be naktinių marškinių arba pižamų. Ein
šteinas realizavo programą minimum — avalynė, kelnės, marškiniai 
ir švarkas būtini. Labiau sumažinti būtų keblu" 2 0 . 

Čia tinka prisiminti vieną iš tiesų labai gilų Gorkio pasakymą. 
Apsakyme „Kirtiką" yra scena, kur žmogus nesėkmingai kovoja su 
vėjo plaikstomu skvernu O aš, žiūrėdamas į jį, galvoju apie tai, 
kiek daug energijos žmogus eikvoja kovai su smulkmenomis. Jeigu 
mūsų nepriveiktų šlykščios smulkių kasdienių negerovių kirmė
lės,— lengvai sutraiškytume baisias mūsų nelaimių gyvates" 2 1 . 

Einšteino siekiui kuo labiau supaprastinti ir apriboti savo porei
kius didelės reikšmės turėjo sustiprėjęs socialinio teisingumo jaus
mas. Knygoje „Mein Weltbild" Einšteinas rašė: 

„Štai apie ką aš galvoju labai dažnai kiekvieną ištisą dieną. Ma
no išorinis ir vidinis gyvenimas priklauso nuo mano amžininkų ir 
mūsų protėvių darbo. Aš turiu įtempti savo jėgas, kad at iduočnu 
atitinkamai tiek, kiek gaunu ir gausiu. Ir aš jaučiu būtinybę gy
venti kuo paprasčiausiai, ir mane dažnai slegia įtarimas, jog rei
kalauju iš panašių į save daugiau negu reikia..." 2 2 

Taigi daugiau negu kuklų Einšteino kostiumą kažkokia loginė ir 
emocinė eiga siejo su pagrindiniais jo vidinio gyvenimo bruožais. 
Tai iš viso būdinga Einšteinui: kiekviena buities įpročių, polinkių 
detalė galiausiai (dažnai gan įprastu ir atviru būdu) susijusi su 
mąstytojo pagrindiniais idealais. Tai ir sukuria Einšteino paveikslo 
nuostabų vieningumą. 

Kai Levis-Čivita išėjo, Einšteinas su Infeldu nukeliavo pas Einš
teiną namo. Pakeliui Einšteinas papasakojo Infeldui apie savo po-

2 0 Ten pat, p. 157—158. 
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žiūrį į kvantinę mechaniką. Ji, kalbėjo Einšteinas, netobula esteti
niu požiūriu. 

„Aš užsukau,— tęsia savo prisiminimus Infeldas,— į jo namus, 
į jo kabinetą su dideliu langu į gražų sodą, pilną gyvų Amerikos 
rudens spalvų, ir čia išgirdau iš jo pirmą ir vienintelę per visą die
ną pastabą, neliečiančią fizikos: 

— Puikus vaizdas pro šitą langą" 2 3 . 
Ši pastaba neturėjo ryšio su fizika, tačiau buvo ne taip toli nuo 

jos. Gamtos grožio jutimas Einšteinui susipindavo su mokslinės teo
rijos grožio jutimu. Prieš keletą minučių iki žvilgsnio pro langą į 
rudens peizažą- Einšteinas kalbėjo apie kvantinės mechanikos este
tinį nepilnavertiškumą. Einšteino pareikšta kvantinės mechanikos 
kritika buvo daugiau intuityvi („liudytojas — mano maželis pirščiu
kas",— rašė jis Bornui). Taip pat žinoma, kaip, Einšteinui pasiren
kant mokslinę teoriją, mokslinė intuicija glaudžiai siedavosi su es
tetiniais kriterijais. Todėl pasakymo, kad kvantinė mechanika ne
pilnavertė estetiniu požiūriu, prasmė mums yra aiški. 

Bendras Einšteino ir Infeldo darbas buvo skirtas judėjimo lyg
čių problemai. Ją sudaro štai kas. Klasikinėje fizikoje yra lauko 
lygtys, pagal kurias, žinant lauko šaltinius, galima nustatyti jo 
stiprumą kiekviename taške, t. y. jėgą, kuria laukas veikia vienetinį 
krūvį, atsidūrusį tame taške. Pavyzdžiui, žinant elektringų kūnų 
išsidėstymą, galima elektromagnetinio lauko lygtimis apskaičiuoti, 
kokia jėga bus pritraukiamas arba atstumiamas tame taške atsidū
ręs krūvis. Tokiu pat būdu gravitacinio lauko klasikinės lygtys lei
džia sužinoti, kokia yra traukos jėga kiekviename taške, kai žino
mas svariųjų masių išsidėstymas. Greta lauko lygčių klasikinėje 
fizikoje yra judėjimo lygtys. Čia lauko stiprumas duotas dydis. Ži
nant tą dydį, galima judėjimo lygtimis nustatyti kūno padėtį kiek
vienu vėlesniu momentu. Lauko lygtys ir judėjimo lygtys klasi
kinėje fizikoje yra nepriklausomos vienos nuo kitų. Priešingai, 
Einšteino traukos teorijoje lauko lygčių ir judėjimo lygčių nega
lima traktuoti kaip nepriklausomų. Judėjimo lygtis galima išvesti 
iš lauko lygčių. Tačiau tai labai sunkus uždavinys. Ketvirtojo de
šimtmečio pabaigoje Einšteinui, mokinių padedamam, pavyko jį iš
spręsti. 

Judėjimo lygčių išvedimas iš lauko lygčių buvo sunkus mate
matinis uždavinys. Tačiau įveikti matematinius sunkumus padėjo 
tam tikra fizikinė intuicija, intuityvus, tiesiog fiziškas minėto už
davinio reikšmės pradinėms fizikinio pasaulėvaizdžio idėjoms įsi
vaizdavimas. 

Bendrojoje reliatyvumo teorijoje traukos laukas arba erdvės 
ir laiko susikreivinimas traktuojamas kaip materialių kūnų — 
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lauko šaltinių — egzistavimo erdvėje ir laike rezultatas. Lauko lyg
tys rodo, kaip susikreivina erdve-laikas arba (o tai yra tas pats) 
koks yra traukos lauko stiprumas, esant tam tikriems lauko šalti
niams, tam tikram traukos centrų — materialių kūnų — pasiskirsty
mui. Gravitaciniame lauke juda dalelė. Jeigu jos judėjimo dėsnis 
(judėjimo lygtys) nepriklauso nuo lauko lygčių, tai kalbama apie 
dvi realybes: 1) lauką ir 2) lauke judančius ir lauką sukuriančius 
kūnus. Jeigu judėjimo lygtys nėra savarankiškos, o jau yra duotose 
lauko lygtyse, tai prieš mus nėra kitos realybės, išskyrus lauką. 
Jeigu dalelių judėjimą galiausiai nulemia lauko lygtys ir tik jos, tai 
daleles galime traktuoti kaip kažkokius koncentruotus lauko 
centrus. 

Ši minčių eiga nėra vienareikšmiškai susijusi su uždavinio 
sprendimu — judėjimo lygčių gavimu iš lauko lygčių. Tačiau Einš
teinui tokiame išvedime slypėjo tikriausiai minėtoji potekstė. Ji 
susijusi su Einšteino fizikinių idėjų plėtojimo linija „nevaisinguo
ju" laikotarpiu. 

Hermanas Veilis kažkada rašė, kad klasikiniame moksle erdvė 
buvo traktuojama „kaip išnuomotas butas"—ji nepriklausė nuo to, 
kas joje vyksta 2 4 . Neeuklidinė geometrija parodė įvairių erdvės sa
vybių galimybę, o bendroji reliatyvumo teorija parodė tų savy
bių priklausomybę nuo erdvėje esančių kūnų — traukos centrų. 
„Išnuomotasis butas" virto butu, kurį gyventojai nuolatos rekonst
ruoja. Norint pailiustruoti naująjį požiūrį į erdvę ir kūnus, reikia 
atsisakyti Veilio analogijos: sunku įsivaizduoti, kad buto gyvento
jai pasirodytų esą beveik jo architektūrinės detalės. 

1936—1937 metais Infeldas kone kasdien buvodavo pas Einštei
ną ir ilgai vaikštinėdavo su juo po Prinstoną. To laikotarpio Iniel-
do prisiminimai pateikia naujų štrichų ir spalvų Einšteino portretui. 
Infeldui priklauso vienas visiškai neįprastas palyginimas, mėginant 
apibūdinti Einšteino nenutrūkstamos veiklos didžiulę įtampą. Jis 
kalba apie amžinai besisukantį intelekto mechanizmą, tačiau, norė
damas pateikti neįtikimą to proceso gyvenimiškumo sampratą, re
miasi kitu palyginimu. 

„Amerikoje,— rašo Infeldas,— aš pirmą kartą pamačiau negrų 
šokius, ugningus ir pilnus gyvybingos jėgos. Šokių salė „Savoijoje" 
Harleme virsta Afrikos džiunglėmis su kepinančia saule ir vešlia 
tankia augmenija. Oras pritvinkęs vibracijos. Gyvybingąją/ jėgą 
skleidžia garsi muzika ir pilni aistros šokiai; žiūrovai praranda rea
lybės jausmą. Skirtingai nuo negrų, baltieji atrodo leisgyviai, juo
kingi ir menkystos. Jie sudaro foną, kuriame dar smarkiau stulbi
na primityvus, neišsenkantis negrų gyvybingumas. Atrodo, kad ne-

*4 2r. rink,: Об основаниях геометрии.— M„ 1956, с. 341. 
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reikia jokio atokvėpio, kad tas intensyvus judėjimas gali tęstis am
žinai. 

Tas vaizdas dažnai iškildavo man prieš akis, kai aš stebėdavau 
Einšteiną. Tarsi jo smegenyse būtų kažkoks gyvybingas, amžinai 
besisukantis mechanizmas. Tai buvo gyvybinės jėgos sublimatas. 
Kartais stebėti tai būdavo tiesiog kančia. Einšteinas galėdavo kal
bėti apie politiką, su neišpasakytu, jam būdingu geraširdiškumu iš
klausyti prašymų, atsakinėti į klausimus, tačiau už visos tos išorinės 
veiklos buvo jaučiama nenutrūkstanti, ties mokslo problemomis 
sutelkta minties veikla; jo smegenų mechanizmas veikė be atvan
gos, amžiną šio mechanizmo judėjimą nutraukė tiktai mirt is" 2 5 . 

Nukreiptos į pasaulio sandarą Einšteino mintys buvo srautas, 
kurio negalėjo sustabdyti arba pakreipti ne tik nereikšmingi epizo
dai, bet ir tragiškiausi asmeniniai ir visuomeniniai įvykiai. Ir visa 
tai nereiškė, kad jis abejingas viskam, kas asmeniška ar visuome
niška. Einšteinas nepaprastai jautriai išgyvendavo viską, kas įvyk
davo su jo artimaisiais, visuomeninės nelaimės buvo jam gili tra
gedija, tačiau jis toliau dirbdavo taip pat intensyviai. Infeldas pri
simena, kaip Einšteinas gyveno ir dirbo tuo metu, kai. jo žmonos 
liga artėjo prie tragiškos baigties 2 6 . Ji gulėjo pirmame aukšte, pa
verstame namų ligonine. Einšteinas dirbo antrame aukšte. Jis labai 
skaudžiai išgyveno artėjantį išsiskyrimą su brangiausiu jam žmo
gumi, tačiau dirbo kaip visada intensyviai. Netrukus po žmonos 
mirties jis atėjo į Fainholą išgeltęs, sublogęs, smarkiai susenęs. Ir 
Iškart pradėjo aptarinėti sunkumus su judėjimo lygtimis. Matyt, 
Įtemptas abstraktus mąstymas buvo Einšteinui taip pat reikalingas 
ta ip kvėpavimas. 

Infeldo prisiminimuose paliesta labai svarbi Einšteino nuoširdu
mo intelektinių ištakų problema. Jau turėjome progos pažymėti, 
kad Einšteino moralinės savybės buvo labai, nors ir neregimai, har
moningos su jo intelekto bruožais. Retai galima sutikti mokslinin
ką, kurio mintys būtų taip smarkiai persmelktos jausmo, kurios tu
rėtų tokį ryškų emocinį toną, tokiu mastu būtų penimos „tarnavimo 
tam, kas „antasmeniška", emocinio pojūčio ir estetinio žavėjimosi 
gamta. Antra vertus, retai galima sutikti žmogų, kurio geraširdiš
kumas, meilė žmonėms, atsakomybės žmonėms jausmas tokiu mastu 
išplauktų iš mąstymo. 

Infeldas labai taikliai apibūdina šį Einšteino bruožą. 
„Aš labai daug išmokau iš Einšteino fizikos. Tačiau labiausiai 

vertinu tai, ką išmokau iš jo be fizikos. Einšteinas buvo — žinau, 
kaip banaliai tai skamba,— geriausias žmogus pasaulyje. Beje, ir 

25 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с 142. 
2 8 Ten pat, р. 149. 

šis apibūdinimas nėra toks paprastas, kaip atrodo, ir reikalauja kai 
kurių paaiškinimų. 

Užuojauta — tai apskritai žmonių gerumo šaltinis. Kitų atjauti
mas, atjautimas varge, atjautimas, kai žmogų ištinka nelaimė — tai 
geraširdiškumo, veikiančio per simpatijos rezonansą, šaltinis. Kai 
mes žiūrime į kitų kovą ir kančias, prieraišumas prie gyvenimo ir 
žmonių, mūsų ryšiai su išoriniu pasauliu sukelia ir mūsų jausmų 
aidą. 

Tačiau yra ir visiškai kitoks gerumo šaltinis. Tai pareigos jaus
mas, pagrįstas vienišu, blaiviu mąstymu. Užjaučianti blaivi mintis 
skatina žmogų būti gerą, lojalų, nes tos savybės daro gyvenimą 
paprastesnį, pilnesnį, turtingesnį, nes dėl jų mažėja negandų, silp
nėja trintis su aplinka, kurioje gyvename, ir, didindami žmonių lai
mės sumą, stipriname-ir savo vidinę ramybę. Priderama pozicija vi
suomeniniuose reikaluose, pagalba, draugystė, gerumas gali iš
plaukti iš abiejų minėtųjų šaltinių, kalbant anatomiškai,— iš-širdies 
ir iš galvos. Metams bėgant, aš mokiausi labiau vertinti antrąją ge
rumo rūšį —: tą, kuri išplaukia iš blaivaus mąstymo. Daug kartų 
man teko matyti, kad neparemti blaiviu protu jausmai žlugdo" 2 7 . 

Daugelis pažinojusiųjų Einšteiną klausdavo save, kas yra labiau 
didinga to žmogaus: intelektas, prasiskveibiantis į Visatos sandarą, 
ar širdis, rezonuojanti į kiekvieną žmogaus skausmą ir į kiekvieną 
visuomeninio neteisingumo apraišką? Šis įspūdis ryškus ir kituose 
prisiminimuose apie Einšteino gyvenimą Prinstone. Gustavas Bukis, 
Einšteiną gydęs gydytojas, rašo, jog nors ir koks būtų stiprus įs
pūdis, kurį daro Einšteino minčių gilumas ir netikėtumas, „vis dėl
to jo žmogiškumas buvo didžiausias ir labiausiai jaudinantis ste
buklas" 2 8 . Bukis pasakoja, kad Einšteinas prašomas nesutikdavo 
pozuoti dailininkams, tačiau vienas argumentas jį veikdavo ne
klystamai. Pakakdavo pasakyti, kad Einšteino portretas padės dai
lininkui bent laikinai išbristi iš skurdo, ir Einšteinas nuolankiai 
gaišdavo valandų valandas, pozuodamas vargšui. Bukis pasakoja, 
kad gatvėje praeiviai, pažvelgę į Einšteiną, nuoširdžiai šypsodavo
si. Jis truputėlį sumišęs atsakydavo į tas šypsenas. Prinstone jį pa
žinojo visi. 

„Net Prinstone, mažame universiteto miestelyje, visi žiūrėdavo 
j Einšteiną godžiomis nustebusiomis akimis. Pasivaikščiojimų metu 
vengdavome keleto judresnių gatvių, pasirinkdavome laukus ir 
tuščias gatveles. Pavyzdžiui, kartą iš kažkokio automobilio mus pa
prašė stabtelėti. Iš mašinos išlipo nebejauna moteris su fotoapara
tu ir, išraudusi nuo susijaudinimo, paprašė: 

87 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1. 
88 Helle Zeit, S. 61. 
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—- Ponas profesoriau, leiskite man nufotografuoti jus. 
— Prašau. 
J is keletą sekundžių stovėjo ramiai, o paskui toliau samprotavo. 
Aš įsitikinęs, kad po kelių minučių jis užmiršo apie šį incidentą. 
Kartą Prinstone nuėjome į kiną pažiūrėti filmo „Emilio Zolia 

gyvenimas". Nusipirkę bilietus, įėjome į perpildytą fojė, kur suži
nojome, kad reikės laukti dar 15 minučių. Einšteinas pasiūlė pasi
vaikščioti. Išeinant pasakiau kontrolieriui: 

— Mes po keleto minučių grįšime. 
Tačiau Einšteinas susirūpino. 
— Mes jau neturime bilietų, ar jūs mus atpažinsite? 
Kontrolierius, manydamas, kad tai vykęs pokštas, atsakė Einš

teinui: 
— Taip, profesoriau, aš jus tikrai atpažinsiu. 
Kai žiūrėjau filmą, tai galvojau, kad jeigu ne aš pats, tai mano 

vaikai tikriausiai kada nors pamatys filmą „Alberto Einšteino gy
venimas" ir tas filmas bus taip pat istoriškai tikroviškas, kaip ir 
š i s" 2 9 . 

1937 metų pradžioje Infeldas po ilgų abejonių nusprendė pasi
kalbėti su Einšteinu vienu grynai asmenišku klausimu. Jis gavo 
stipendiją Prinstone vieniems metams. Laikas buvo pagalvoti apie 
tolesnę galimybę dirbti su Einšteinu. Nors Infeldas energingai pra
šė, jam buvo atsisakyta pratęsti stipendiją. Tuomet Infeldui atėjo į 
galvą mintis parašyti ' kartu su Einšteinu populiarią knygą. Būtų 
užtekę pasakyti bet kuriam leidėjui, kad Einšteinas sutinka, ir pusės 
avanso pakaktų Infeldui dar vieniems metams pragyventi Prinsto
ne. Vargais negalais įveikdamas kaustantį nesmagumą, mikčioda
mas ir užsikirsdamas, Infeldas išdėstė Einšteinui tą planą. Einštei
nas ramiai klausėsi ir laukė, kol Infeldas pagaliau išaiškins, ko jis 
nori. Galų gale jis tyliai tarė: „Čia nekvaila mintis. Visiškai ne
kvaila!" 

Paskui jis ištiesė Infeldui rankas. 
— Mes tai padarysim" 3 0 . 
Einšteinas populiarios knygos apie reliatyvumo teoriją rašyti 

nepanoro. Jį sudomino, o paskui ir patraukė kitas planas — paro
dyti pagrindinių fizikinių idėjų, nuosekliai įeinančių į mokslinį pa
saulėvaizdį, logiką. Būtent fizikinių, be matematinio aparato. Isto
rinis fizikos išdėstymas neišvengiamai apima preliminarinius, gry
nai fizikinius vaizdus, kuriuos vėliau, griežtai ir sistemingai dėstant, 
pakeičia formulės ir apskaičiavimai. Istoriškajame aspekte išryškė
ja ieškojimų ir idėjinių susikirtimų romantika. 

S9 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 155. 
8 0 Ten pat, р. 162. , 
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„Tai drama, idėjų drama,— kalbėjo Einšteinas apie būsimos kny
gos turinį.— Mūsų knyga turi būti įdomi, sužavėti kiekvieną, kas 
myli mokslą" 3 1 . 

Einšteino domėjimasis Intuityviais lr pusiau intuityviais vaizdi
niais, kurie užbėga už akių griežtam išdėstymui, žinojimas, kad 
kaip tik tie vaizdiniai sudaro „idėjų dramą",— visa tai susiję su 
pradiniais gnoseologiniais principais. Akivaizdūs vaizdiniai aiškia 
forma išlaiko principinę galimybę patikrinti teoriją eksperimentiš
kai, o ši galimybė paneigia teorijos apriorinę prigimtį. Jeigu moks
las būtų vienareikšmio apriorinių premisų loginio vystymosi rezul
tatas, „grynasis aprašymas", subjektyvios „patirties" rezultatas, tai 
jame nebūtų „bėgimo nuo to, kas akivaizdu", netikėtų paradoksų, 
idėjų susikirtimo,— viso to, kas mokslą paverčia drama ir kas iš
ryškėja mokslo istorijoje. 

Susidarytą knygos turinio vaizdą atitiko turinio dėstymo suma
nymai. Einšteinas ir Infeldas norėjo išvengti išorinių efektų, įvairiau
sių paviršinių, nesusijusių su dalyku puošmenų. Jie nenorėjo stul
binti skaitytojo vaizduotės Visatos didžiulių mastų, tarpgalaktinių 
milijardų šviesmečių dydžio atstumų ir pan. gretinimu su atomo 
matmenimis. Be to, Einšteino ir Infeldo nuomone, sumanytoji kny
ga neturėjo kelti minčių, kad mokslas iš principo skiriasi nuo pa
prastos sveikos nuovokos. Jeigu mokslas — logiškas sąlygiškų ap
riorinių schemų plėtojimas, tai jis negali turėti nieko bendro su. 
sampratomis, kylančiomis iš kasdieniškosios patirties. Tačiau Einš
teino gnoseologinės pozicijos verčia daryti priešingą išvadą: moks
linė mintis eina tuo pačiu keliu, kaip ir įprastinė sveika nuovoka, 
tačiau eina toliau, į tas sritis, kur yra naujų dėsningumų, kurie 
įprastinei sveikai nuovokai atrodo (bent iš pradžių) paradoksalūs. 

„Fizikos evoliucija" pasirodė 1938 metų balandžio mėnesj. 
Sios knygos įžangoje sakoma: 
„Mes, rašydami knygą, ilgai diskutavome apie mūsų susikurto 

idealizuoto skaitytojo būdą ir labai jaudinomės dėl jo. Mes skaity
tojo visišką bet kokių konkretesnių fizikos ir matematikos žinių 
tuštumą užpildydavome daugybe vertybių. Mes manėme, kad jis 
domisi fizikos ir filosofijos idėjomis ir turėjome žavėtis ta kantry
be, su kuria jis skverbėsi pro ne tokius įdomius ir sunkesnius pus
lapius" 3 2 . 

Reikia pasakyti, kad toks skaitytojas nėra per daug idealizuo
tas, jis yra. „Fizikos evoliucija" nereikalauja specialių žinių, tačiau 
ji reikalauja didelio inteligentiškumo, gebėjimo abstrakčiai mąsty
ti, nuoseklumo. Visų pirma ji reikalauja išsamaus domėjimosi žmo
nijos idėjine evoliucija. Labai svarbus mūsų laikų bruožas yra tai, 

8 1 Ten pat, p. 162. 
м Эйнштейн, т. 4, c, 359, 
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kad skaitytojų su tokomis savybėmis ir polinkiais prototipų yra. 
Tiek daug žmonių dabar intensyviai ieško mokslo istorijoje atsaky
mo į dabarties klausimus. Pagrindinis atsakymas — pasaulio harmo
ningumas ir pažinumas — išreikštas šiomis eilutėmis: „Be tikėjimo, 
kad mūsų teorinėmis konstrukcijomis įmanoma aprėpti realybę, be 
tikėjimo mūsų pasaulio vidiniu harmoningumu negalėjo būti jokio 
mokslo. Tas tikėjimas visada yra ir visada bus pagrindinis bet ko
kios mokslinės kūrybos motyvas. Visose mūsų pastangose, bet ku
rioje dramatiškoje kovoje tarp senų ir naujų pažiūrų atpažįstame 
emžiną veržimąsi į pažinimą, nepajudinamą tikėjimą mūsų pasau
lio harmoningumu..." 

Prieš šias eilutes yra pateikiama trumpa mokslinio pasaulė
vaizdžio raidos charakteristika, iš kurios išplaukia jo harmoningu
mo ir pažinumo idėja. 

Pradinis taškas — masės, jėgos ir inercinio judėjimo, negriau
nančio įvykių eigos judančioje sistemoje, sąvokos. Šios sąvokos, 
padeda sudaryti mechaninį pasaulio vaizdą: tarp dalelių veikia jė
gos, priklausomos tik nuo atstumo. „Reikėjo drąsios mokslinės 
vaizduotės, kad suprastum, jog ne kūnų elgsena, o elgsena kažko, 
kas yra tarp jų, t. y. lauko, gali būti esminga įvykių eigai ir jų su
pratimui". Toliau buvo atmestas absoliutinis laikas, o paskui atsi
sakyta reliatyvumą riboti inercinių sistemų judėjimu. Visose siste
mose įvykiai sutapatinami su reliatyviais kūnų poslinkiais. Įvykiai 
apibūdinami ne vienmačiu laiku ir trimate erdve, o keturmate erd
vės-laiko įvairove. Pagaliau „kvantinė teorija atskleidė naujas ir 
svarbiausias mūsų realybės ypatybes. Trūkumas užėmė tolydumo 
Vietą". Visuose nusakytuose etapuose fizika kėlė sau vieną tikslą: 
stebimų faktų labirinte siekė rasti objektyvų harmoningumą. To
kios harmonijos buvimas ir jos suvokiamumas — mokslo istorijos 
išdava. „Mes norime, kad stebimi faktai būtų logiškai išvedami iš 
mūsų realybės suprat imo" 3 3 . 

Ta išdava buvo mokslinių, vadinasi, if visų Einšteino gyvenimo 
Interesų centras. Racionalizmas, turintis perimamumo ryšių su Spi-
nozos pasaulėžiūra, praturtintas trijų šimtmečių mokslo ir praktikos 
raidos, įgauna bendriausią formą: idealiai traktuojama mokslinės 
minties logika veda į empiriškai suvokiamų fizikinių ryšių visumą. 

Savitas buvo Einšteino požiūris j išėjusią knygą. Į „Fizikos evo
liucijos" rengimą jis buvo labai įsitraukęs, tačiau, kai tiktai rank
raštis buvo baigtas, jis visai nustojo domėtis ja, nepažvelgė nei Į 
korektūrą, nei į išėjusius egzempliorius. Nenorėdamas įžeisti lei
dėjų, Infeldas atsakinėjo į jų klausimus, kad Einšteinui patikęs kny
gas apipavidalinimas. O iš tikrųjų knygos jis ir neatsivertė. 

88 Ten pat, p, 542—543, 

A T O M I N Ė S B O M B O S T R A G E D I J A 

Atomas—tai šykštus turtuolis, ku-
ris gyvendamas visai neeikvoja pi
nigų (energijos). Tačiau testamen
tu jis palieka savo turtą dviem sū
nums M' ir M" su sąlyga, kad jie 
atiduos visuomenei nedidelę dalį — 
mažiau kaip vieną tūkstantąją — 
furfo (energijos arba masės). Vadi
nasi, turtas, kuri gauna sūnūs, tru
putį mažesnis už turtą, kurį valdė 
tėvas (masių M' ir M" suma trupu
ti mažesnė negu besidalijančio 
atomo M masė). Tačiau dalis, atU 
duodama visuomenei, palyginti ne
didelė, vis dėlto yra tokia didžiulė 
(traktuojant kaip kinetinę ener
giją), kad kelia visuomenei nelai
mės grėsmę. Užkirsti kelią tai grės
mei — pati aktualiausia mūsų laikų 
problema. 

Einšteinas 

Nuo civilizacijos ištakų iki pat mūsų amžiaus vidurio gamybos 
energetinis pagrindas buvo atomų pergrupavimo procesai — che
minės degimo reakcijos, išlaisvinančios palyginti su vidine kūnų 
energija nepaprastai mažus energijos kiekius. Pradedant pirmai
siais atominiais įrenginiais, panaudojami procesai, kuriuose išsiski
ria energijos kiekiai, kurie gali būti palyginami su kūnų masėmis, 
padaugintomis iš šviesos greičio kvadrato. Čia kalbama apie taikios 
paskirties įrenginius. Kai buvo sukonstruotas šiluminis variklis, ku
riame stūmoklis jau nuo pirmo takto visam laikui išlėkdavo iš ci
lindro, t. y. kai buvo pagamintas šaunamasis ginklas,— nauja era 
energetikoje neprasidėjo. Ji prasidėjo nuo pirmųjų šiluminių va
riklių, kuriuose plėsdamosios dujos arba garai imdavo sukti jėgai
nių velenus. Panašiai prasidėjo ir atominė era — ne nuo pirmosios 
bombos, bet nuo pirmosios atominės elektrinės. 

Atominės energijos išlaisvinimas pagrįstas dėsningumais, kurie 
atrasti taikant reliatyvumo teoriją atomo branduolio fizikai. Pa
starosios eksperimentiniai tyrimai parodė, kad atomo branduolio 
masė yra mažesnė už įeinančių į jį dalelių — protonų ir neutronų — 
masių sumą. Toks branduolio masės trūkumas, palyginti su bran
duolio dalelių masių suma branduolinėje fizikoje, buvo aiškinamas 
remiantis Einšteino atrastu masės ir energijos ekvivalentiškumu. 
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Skirtinguose branduoliuose dalelės yra tarsi suglaustos nevienodai 
kompaktiškai; dalelei atplėšti nuo kitų dalelių reikia skirtingos 
energijos. Dalelių sukibimo energija branduolyje keičiasi einant 
nuo vieno periodinės sistemos elemento prie kito. Pagal Einšteino 
nustatytą ekvivalentiškumą energijos skirtumus atitinka masės skir
tumai; branduolio mašė šiek tiek skiriasi nuo branduolį sudarančių 
dalelių masių tikslios sumos. 

Vienų branduolių virtimas kitais — sunkiųjų branduolių daliji
masis arba lengvų branduolių jungimasis į sunkesnius — verčia pa
kisti ir sanglaudos „kompaktiškumą". Tokiose reakcijose susidariu
sių branduolių masė gali būti mažesnė negu pradinių branduolių 
masė. Tą masės sumažėjimą atitinka išsilaisvinusioji energija: ji ly
gi „paprastai" masei, padaugintai iš šviesos greičio kvadrato. 

Apskaičiavimai, pagrįsti minėtomis reliatyvumo teorijos išvado
mis, leidžia teigti, kad energija išlaisvinama branduolinėse reakci
jose su sunkiausiais branduoliais, taip pat reakcijose, kuriose daly
vauja patys lengviausi branduoliai. 

Sunkiausių elementų (elementų su didžiausia atomine mase), 
esančių Mendelejevo periodinės sistemos gale, branduoliai ne tokie 
„kompaktiški" kaip viduriniųjų elementų. Todėl, pereinant nuo 
sunkiųjų branduolių prie viduriniųjų, kitaip sakant, dalijantis sun
kiesiems atomams, kurie susideda iš didesnio protonų ir neutronų 
skaičiaus, į mažesnius, išsilaisvina energija. Tas ekvivalentiškumas 
ir aprašytas šio skyriaus epigrafu paimtose Einšteino eilutėse apie 
šykštų turtuolį, dalijantį savo turtą sūnums. 

Priešingai, lengvuosiuose branduoliuose, esančiuose Mendeleje
vo sistemos pradžioje, kai jie susilieja į kiek didesnius branduolius, 
„kompaktiškumas" padidėja. Kai vandenilio branduoliai jungiasi J 
helio branduolius, išsilaisvina didelis energijos kiekis. Taigi relia
tyvumo teorija, panaudota branduolinėje fizikoje, leido numatyti 
du reakcijų tipus: sunkių branduolių dalijimąsi ir lengviausių bran
duolių jungimąsi. Tos reakcijos išskiria energiją; branduolių, atsi
radusių tokiose reakcijose, masių suma mažesnė negu pradinių. To
kiose reakcijose turi išsiskirti milžiniški kiekiai energijos, kuri lygi 
„paprastai" masei, padaugintai iš šviesos greičio kvadrato. Iš gramo 
medžiagos gaunama šimtus tūkstančių kartų daugiau energijos ne
gu tai medžiagai sudegant. 

Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje buvo atrasta urano branduo
lio dalijimosi reakcija. Tie sunkūs branduoliai, juos bombarduojant 
neutronais, suskyla į dvi dalis — viduriniųjų elementų branduolius. 
Tuo metu turi išsiskirti energija, lygi „prarastai" masei, padaugin
tai iš šviesos greičio kvadrato. 

Netrukus išaiškėjo, kad, dalijantis urano branduoliui, atsiranda 
neutronų, kurie geba sukelti gretimų branduolių dalijimąsi, taigi 
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procesas tampa grandinine reakcija, ir prasidėjęs dalijimasis apima 
visą urano masę, kurioje jis prasidėjo. Tokių rezultatų pasiekė Fre
derikas Žolįo-Kiuri Prancūzijoje, taip pat urano dalijimąsi pradėjęs 
Italijoje tirti Enrikas Fermis, kuris netrukus pabėgo nuo Musolinio 
valdžios ir apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia urano 
problemas tyrė Leo Scilardas ir kiti. 

Atominė era ėmė aušti tuo metu, kai politinį horizontą buvo ap
traukę debesys. Hitlerinė Vokietija sparčiai didino savo karinį po
tencialą. Vis dažniau negu iki tol Einšteinas susimąstydavo apie tai, 
{ kieno rankas paklius fizikinių tyrimų rezultatai. Jis išpranašavo ar
timą pasaulinio karo pradžią. Infeldas pasakoja, kad Einšteinas ge
rai suprato įvykių Ispanijoje — respublikos užpuolimo — reikšmę 
kaip totalinės fašistinės agresijos repeticiją. Jis tikėjosi, kad puo
limas bus sėkmingai atremtas. 

„Prisimenu, kaip suspindo jo akys, kai pasakiau jam, jog dieni
niai laikraščiai pranešė apie didelę respublikonų pergalę.— Tai 
skamba kaip angelų giesmė,— tarė jis su pakilimu, kokį retai tek
davo man pamatyti" 1 . 

Nepraėjo nė dveji metai, ir karas prasidėjo. 1939 metų vasarą 
Einšteinui iškilo klausimas, kurio svarbumo ir aktualumo su niekuo 
nepalyginsi. 

1939 metų liepos mėnesį du fizikai, Vigneris ir Scilardas, nuvy
ko jūros pakrantėn į Long Ailendą, kur Einšteinas praleisdavo va
saros karštymetį. Apie tą kelionę pagal Vignerio ir Scilardo žo
džius pasakoja Robertas Jungas knygoje „Ryškiau už tūkstantį sau
lių" 2. 

Jiems ilgai nesisekė rasti vasarnamį, kurį nuomojo Einšteinas. 
Galų gale Scilardas sušuko: „Baikim visa tai ir vykstam namo! Gal 
čia likimo pirštas? Gal darome didžiulę klaidą, mėgindami pasinau
doti Einšteino parama kreipimesi į valdžią dėl tokių dalykų. Jeigu 
vyriausybė iš ko nors turi naudos, ji niekad neleis..." 

„Tačiau mūsų pareiga — žengti tokį žingsnį,— nutraukė Vigne
ris.— Mes privalome padėti užkirsti baisiai nelaimei kelią" 3. 

„Baisi nelaimė", kuriai užkirsti kelią norėjo vykstantys pas 
Einšteiną fizikai, buvo urano bombos gaminimas nacistinėje Vokie
tijoje. Prasiskverbusios iš tenai žinios sukėlė Scilardui ir kai ku
riems kitiems fizikams minčių, jog hitlerinė kariuomenė gali pasi
gaminti branduolinį ginklą. Scilardas beldėsi į visas duris, norėda
mas įspėti apie tokį pavojų ir sukelti JAV vyriausybės nerimą. Ta
čiau Scilardas tada neturėjo ryšių, jo vardo nežinojo vadovaujantys 

1 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 156. 
8 Юнг Р. Ярче тысячи солнц.— М, 1960, с. 78—81. 
' Юнг Р, Ярче тысячи солнц, с, 78. 
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sluoksniai, kuriuose tokios sąvokos kaip „branduolių ryšio energi
ja", „branduolių dalijimasis" ir pan. nekėlė asociacijų su praktiniais 
uždaviniais. Scilardas nutarė Einšteino padedamas kreiptis į Belgijos 
karaliaus motiną Elžbietą. Belgija tada turėjo urano atsargų, ir Sci
lardas tikėjosi sutrukdyti panaudoti jas Vokietijoje. J is turėjo įr ne 
tokių aiškių ketinimų Einšteino remiamas sudominti J A V vyriausy
bines įstaigas urano bombos problemomis. Matyt, Scilardas jautė 
didžiulę atsakomybę, susijusią su tokia iniciatyva, nervinosi, atsi
tiktines ir smulkias kliūtis laikė likimo pirštu. Jo atmintyje įstrigo 
tos fatalinės kelionės visos detalės. 

Galų gale gatvėje septynerių metų berniukas parodė, kur gy
vena Einšteinas,— jis gerai pažinojo jį. 

„Kad urane gali vykti grandininė reakcija,— pasakoja Scilar
das,— Einšteinui j galvą nebuvo atėję. Tačiau beveik iš karto, kai 
aš ėmiau pasakoti jam apie tokią reakciją, jis įvertino galimus pa
darinius ir pareiškė esąs pasirengęs mums padėti. Tačiau mums at
rodė, kad vis dėlto tikslingiau prieš kreipiantis į Belgijos vyriausy
bę informuoti apie ketinamą žingsnį Valstybės departamentą Va
šingtone. Vigneris pasiūlė paruošti laiško Belgijos vyriausybei pro
jektą ir jo kopiją nusiųsti į Valstybės departamentą. Paskui Vigne
ris ir aš išėjome iš Einšteino vilos" 4 . 

Scilardas pasitarė su kai kuriais savo pažįstamais ir pagaliau su
sitiko su finansininku Aleksandru Saksu, Ruzvelto draugu ir neo
ficialiu patarėju, kuris dažnai lankydavosi pas prezidentą. Saksas 
perprato informacijos apie urano dalijimąsi reikšmę. J ie nuspren
dė, kad Einšteino laiškas turėtų būti adresuotas Ruzveltui, ir paruo
šė laiško projektą. 

Rugpjūčio 2 dieną Scilardas, šį sykį su Edvardu Teleriu, vėl nu
vyko pas Einšteiną. Vėliau, kai visi to reikalo dalyviai pajuto atsa
komybės naštą, jie norėjo atkurti visas detales — išsiaiškinti konk
rečiai, kas parašė galutinį laiško tekstą. 

Scilardas pasakoja: 
„Kaip aš prisimenu, Einšteinas diktavo laišką Teleriui vokiškai, 

o aš panaudojau to laiško tekstą dar dviem variantams, vienam pa
lyginti trumpam ir kitam gan ilgam. Abu jie buvo adresuoti prezi
dentui. Aš pateikiau Einšteinui pasirinkti tą, kuris jam atrodys ge
resnis. Jis pasirinko ilgąjį variantą. Aš taip pat parengiau memo
randumą kaip Einšteino laiško paaiškinimą" 5. 

Teleris, priešingai, tvirtino, kad Einšteinas tik pasirašęs atvežtą 
laišką. Tą patį pasakoja apie tai ir Einšteinas. 

4 Ten pat, p. 79. 
5 Ten pat, p. 80. 
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Pateikiame laiško tekstą. 
„Albertas Einšteinas. Old Grow Roudas, 
Nassau Point Pekonikas, 
Long-Ailendas, 1939 m. rugpjūčio 2 d. 

F. D. Ruzveltui 
Jungtinių Valstijų Prezidentui 
Baltieji Rūmai. Vašingtonas. 

Sere! 
Kai kurie neseniai atlikti Fermio ir Scilardo darbai, man pa

teikti rankraštyje, verčia mane tikėtis, kad urano elementas gali 
būti artimiausiu laiku paverstas nauju ir svarbiu energijos šaltiniu. 
Kai kurie susidariusios situacijos aspektai, matyt, reikalauja bud
rumo ir prireikus skubių veiksmų iš vyriausybės pusės. Aš laikau 
savo pareiga atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos faktus ir rekomenda
cijas. 

Per pastaruosius keturis mėnesius, Zolio Prancūzijoje, taip pat 
Fermiui ir Scilardui Amerikoje atlikus tyrimus, tapo reali galimybė 
įvykdyti didelėje urano masėje branduolinę reakciją, kuri gali iš
laisvinti didelius energijos kiekius ir gali būti gauti dideli radioak
tyvių elementų kiekiai. Galima laikyti beveik tikru dalyku, kad tai 
bus pasiekta artimiausioje ateityje. 

Tas naujas reiškinys gali nuvesti taip pat į bombų, galbūt, nor9 
ir mažiau įtikėtina, nepaprastai galingų naujo tipo bombų sukūrimą. 
Viena tokio tipo bomba, nugabenta laivu ir susprogdinta uoste, vi
siškai sugriautų visą uostą su arti esančia teritorija. Tokios bom
bos gali pasirodyti esančios per daug sunkios gabenti oru. 

Jungtinės Valstijos urano turi mažai. Vertingų jo telkinių yra 
Kanadoje ir Čekoslovakijoje. Rimti šaltiniai — Belgų Konge. 

Susidarius tokiai padėčiai, ar Jūs nepageidautumėte, kad būtų 
užmegzti pastovūs kontaktai tarp vyriausybės ir grupės fizikų, ti
riančių grandininės reakcijos problemas Amerikoje? Tokiems kon
taktams Jūs galėtumėte įpareigoti Jums patikimą asmenį neoficia
liai atlikti šios pareigas: 

a) palaikyti ryšį su valstybinėmis įstaigomis, informuoti jas apie 
tyrimus ir teikti joms būtinas rekomendacijas, ypač Jungtinių 
Valstijų aprūpinimo uranu klausimu; 

b) padėti pagreitinti eksperimentinius darbus, kuriuos dabar at
lieka universiteto laboratorijos ir vidinėmis lėšomis, įtraukiant pri
vačius asmenis ir pramonės laboratorijas, turinčias reikalingų 
įrengimų. 

Man žinoma, kad Vokietija dabar nutraukė urano iš užgrobtų 
Čekoslovakijos kasyklų pardavimą. Tokie poelgiai galbūt bus su-
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prantaml, jeigu atsižvelgsime { tai, Jc-g Vokietijos užsienio reikalų 
ministro sūnus fon Veiczekeris yra priskirtas prie Kaizerio Vil
helmo instituto Berlyne, kur šiuo metu kartojami amerikiečių eks
perimentai su uranu. 

Nuoširdžiai Jūsų 
Albertas Einšteinas"6. 

Einšteino Įsikišimas buvo jo požiūrio Į aplinką ilgai trukusios 
evoliucijos pabaiga. Kartu šis aktas susijęs su labai būdingomis 
atominės eros pradžios ypatybėmis. 

Prie kokio tipo mąstytojų priklauso Einšteinas — prie užsidarė
lių ar prie istorinių įvykių aktyvių dalyvių? Kūnas Fišeris kažkada 
lygino du naujų laikų filosofus. Vienas iš jų — Spinoza, niekados 
nebendravęs su valdančiaisiais, nepriklausomas nuo jų, pasirinkęs 
profesija deimantų šlifavimą, kad niekas netrukdytų vienumoje 
mąstyti. Kitas — Leibnicas — karalių patarėjas, daugybės politinių 
ir administracinių projektų autorius, žmogus, kurio epistolinis pa
likimas —15 000 laiškų. Sie mokslininkai skiriasi ne tik Individua
liais polinkiais, bet ir reikalavimais, kurie keliami mąstytojui skir
tingu laiku, taip pat ir bendromis koncepcijomis, iš kurių vienu at
veju išplaukia bėgimas nuo gyvenimo maišaties, o kitu — aktyvus 
kišimasis { gyvenimą. 

Einšteinas savo polinkiais buvo artimas Spinozal. Jis ne kartą 
kalbėjo apie darbininko, amatininko, švyturio prižiūrėtojo profe
siją kaip apie idealią mąstytojo visuomeninę padėtį. Ir jis ilgai ven
gė painiotis į aplinkos gyvenimą, viešų pasisakymų, aktyvaus po
veikio įvykiams universitete, mieste, šalyje, pasaulyje... Jo pašau
kimas, svajonė buvo mokslas, grynas — pačia Įvairiausia šio žo
džio prasme — mokslas. 

Ir vis dėlto nė vienas iš gamtos tyrinėtojų neįsijungė Į pasaulio 
reikalus su tokia energija ir su tokiu efektu kaip Einšteinas. Tai 
prasidėjo ne 1939 metais, o beveik dvidešimt penkeriais metais 
anksčiau, pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu; paskui dar labiau pa
sauliniais reikalais Einšteinas užsiiminėjo, kai jį užgriuvo šlovė, ke
lionių metu, kovoje su nacizmu,— ir apskritai visą gyvenimą, kuo 
toliau, tuo labiau. Ir štai dabar jam teks „perkirpti juostą" Į tokius 
galbūt lemtingus mokslo įsitraukimo 1 žmonių reikalus, kokių dar 
niekada nėra buvę. 

Suprantama, niekas — Ir visų mažiausiai Einšteinas — negalėjo 
manyti, kad po to sekę įvykiai priklausė nuo Einšteino veiksmų. 
Einšteino parašas po laišku, adresuotu Ruzveltui, nebuvo raktas j 
Pandoros skrynią. Tačiau Einšteino dalyvavimas, nors ir minima
lus, urano dalijimo eksperimentinių darbų organizavime ir vėliau 

• Heile Zeit, S. 96—97. 
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Jo gan aktyvi kova prieš atominės energijos panaudojimą karo tiks
lams— būdingas laiko požymis. Ne tiktai todėl, kad Einšteinui pri
klauso formulė, susiejanti energiją su mase. Reliatyvumo teorija 
tuo metu buvo simbolis kažko, kas labai tolima nuo žmonių gyve
nimo, interesų ir vilčių. Ir kartu ji buvo pačių aktualiausių bend
rųjų interesų objektas. Dabar intuityvus tikėjimas, kad Einšteino 
koncepcija yra ne tik teoriškai reikšminga, pradėjo pasitvirtinti. 
Žmonija priartėjo prie tokios istorinės ribos, kai mokslas pasidarė 
pačių šviesiausių vilčių ir pačių baisiausių pavojų šaltiniu. Dabar 
atsisakymas aktyviai kištis būtų buvęs mokslo Išdavystė: Jo esmė, 
jo objektyvumas, racionalumas ir teisingumas reikalauja, kad žmo
nių viltys pasiteisintų, o pavojai išnyktų. 

Priešais Einšteiną stovėjo Hitlerio, apsiginklavusio atomine 
bomba, šešėlis. Antra vertus, jis nejautė pasitikėjimo J A V valdan
čiaisiais sluoksniais. 

Tas nepasitikėjimas buvo toks stiprus, kad jau 1940 metų rug
sėjo mėnesį Einšteinas kalbėjo apie savo laišką Ruzveltui kaip apie 
„patį liūdniausią prisiminimą gyvenime" ir teisino jį baiminimusi, 
susijusiu su atominės bombos rengimu Vokietijoje. 

Saksas įteikė Einšteino laišką Ruzveltui negreitai — tiktai spa
lio 11 dieną. Laiškas prezidentui įspūdžio nepadarė. Kad ir kaip bū
tų keista, Ruzveltą paveikė (kitą dieną per pusryčius) Sakso pasa
kojimas apie tai, kaip Napoleonas išvijo Fultoną su jo garlaivio 
projektu ir negalėjo panaudoti garlaivio su naujais varikliais įsi
veržimui Į Angliją. „Jeigu Napoleonas būtų turėjęs tada daugiau 
vaizduotės ir kantrybės, XIX amžiaus istorija būtų galėjusi vysty
tis visiškai kitaip",— pridūrė Saksas. 

Išklausęs tą frazę, Ruzveltas parašė Baltųjų rūmų tarnui, servi
ravusiam stalą, raštelį, ir šis netrukus atnešė Napoleono laikų pran
cūziško konjako butelį ir pripylė taureles. Ruzveltas išsikvietė savo 
karinį padėjėją generolą Votsoną, ir pasirengimo atominei bombai 
sukurti mašina pradėjo suktis. Sukosi ji ne per daug greitai, ir at
einančių 1940 metų kovo mėnesį Einšteinas pasiuntė prezidentui 
antrą laišką, kuriame vėl buvo rašoma apie padidėjusį nacistinės 
Vokietijos susidomėjimą uranu. Tačiau, nors Ruzveltas ir parėmė, 
vyriausybiniai ir biznio sluoksniai darbų plėtimą stabdė. Spren
džiant iš Scilardo ir kitų šių darbų dalyvių prisiminimų, minėtuose 
sluoksniuose teorinė mintis buvo remiama labai nedideliais kredi
tais. Darbus aktyvinti padėjo Į programos vykdymą įtrauktų fizikų 
Ir inžinierių entuziazmas. Jie kartu su dalyko iniciatoriais ir jaudi
nosi dėl teorinių apskaičiavimų tikrumo, ir išgyveno baimę dėl na
cistinės bombos. 

Nacistinės Vokietijos sutriuškinimas pašalino tą baimę. Tačiau 
kilo naujas pavojus. 

„1945 metais, kai nustojome nerimauti dėl to, ką vokiečiai gali 
padaryti su mumis, ėmėme nerimauti dėl to, ką Jungtinių Valstijų 

201 



vyriausybė gali padaryti su kitomis šalimis" 7 ,—vėliau rašė Scl-
lardas. 

Ir štai jis vėl važiuoja pas Einšteiną, kad, šiam parėmus, įteiktų 
Ruzveltui savo memorandumą — mėginimą sukliudyti bombarduoti 
atominėmis bombomis Japonijos miestus. Laišką Einšteinas pasiun
tė, tačiau jis adresato nepasiekė. 1945 metų balandžio 12 dieną, 
netikėtos Ruzvelto mirties dieną, jis neperskaitytas gulėjo ant jo 
stalo. 

Hirosimos ir Nagasakio tragedija buvo sunkus išmėginimas Einš
teinui. Antonina Valenten pasakoja apie savo pokalbį su Einšteinu, 
kuriame buvo paliesta ta tema. 

„Iš tikrųjų atlikau pašto dėžutės vaidmenį,— kalbėjo Einštei
nas.—Man atnešė gatavą laišką, ir aš turėjau jį pasirašyti". Mes 
kalbėjomės apie tai Einšteino darbo kabinete Prinstone. Pilkšva 
šviesa skverbėsi pro didžiulio lango stiklus ir krito ant raukšlėmis 
išvagoto veido ir į Einšteino akis, kurias, atrodytų, nutvieskė jo 
žvilgsnio liepsna. Stojo tyla, sunki nuo nebylių klausimų. Kaip vi
sada spinduliuojantis jo žvilgsnis buvo nukreiptas į mane. Aš pa
sakiau: „Ir vis dėlto jūs nuspaudėte mygtuką". Jis greitai nusigrę
žė ir pažvelgė pro langą į tuščią slėnį ir ryškiai žalią pievutę su 
senų horizontą užstojančių medžių guotu. Paskui, atsakydamas, at
rodo, ne man, o medžio viršūnei, ties kuria apsistojo jo žvilgsnis, 
Einšteinas pasakė tyliai ir susimąstęs, paskirai tardamas žodžius: 
„Taip, aš nuspaudžiau mygtuką..." 8 

Frazė: „Taip, aš nuspaudžiau mygtuką"— gali būti suprasta taip, 
kad Einšteinas manė, jog jo laiškas Ruzveltui buvo katastrofos, už
griuvusios 1945 metais Hirosimą ir Nagasakį ir iškilusios virš visos 
Žemės, priežastis. Toks įspūdis, matyt, susidarė ir Antoninai Valen
ten ir išreikštas pateiktoje ištraukoje. Elena Diukas kartą pasakė, 
kad frazė: „Taip, aš nuspaudžiau mygtuką"—neati t inka Einšteinui 
būdingos jo asmenybės ir jo poelgių reikšmės žmonijos likimui 
sampratos. Požiūris, kad dideli istoriniai įvykiai priklauso nuo įžy
mių žmonių—„istorijos kūrėjų"—valios Einšteinui buvo organiš
kai svetimas. Savęs, kad ir kaip ten būtų, nepriskyrė prie tokių kū
rėjų — tokia mintis, kaip ir iš viso mintis apie save, apie savo vaid
menį moksle ir istorijoje, niekuomet neatėjo ir negalėjo ateiti 
Einšteinui į galvą. Jis buvo absoliučiai įvaldęs Tolstojaus „žaliosios 
lazdelės" meną; tikriau sakant, negalvojimas apie save buvo jam 
ne menas, bet organiška vidinio pasaulio savybė. 

Prie to reikia pridurti, kad laiškas Ruzveltui, kaip suprato visi 
susipažinusieji su branduolinės energijos darbų istorija, negalėjo 
atitikti pasakymą „aš nuspaudžiau mygtuką". Ne šis epizodas buvo 

т Юнг Р. Ярче тысячи солнц, с. 157. 
8

 Vallentin A. Le drame d'Albert Einstein, p, 215, 
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didelės tragedijos, kurią jautė Einšteinas 1945 metais ir vėlesniu 
laikotarpiu, priežastis. 

Atominės bombos tragedija tik skaudžiausiai išreiškė tai, kas 
jau seniai kamavo Einšteiną. Visada jausdamas asmeninę atsako
mybę už visa, kas bloga pasaulyje, jis ypač giliai išgyveno didelę, 
šimtmečius trunkančią tragediją dėl proto pasiekimų iracionalaus 
panaudojimo, jų pajungimo griovimo tikslams. Žmonijos protas ieš
ko gamtoje harmonijos ir jo vidinės tendencijos veda visuomenę į 
harmoniją, į racionalų visuomeninio gyvenimo organizavimą. Ta
čiau antagonistinėje visuomenėje proto vaisiai gali tapti nuodingi, 
ir kiekviena mokslinė idėja, kiekvienas pasaulio vidinio ratio atra
dimas gali tapti neracionalių jėgų ginklu. Tokias mintis Einšteinas 
reikšdavo ne kartą per daugelį metų. Dabar reikalas lietė vienos iš 
svarbiausių reliatyvumo teorijos išvadų panaudojimą. Tačiau Einš
teinas jautė savo atsakomybę už minėtojo panaudojimo pobūdį ne 
todėl, kad jis buvo realiatyvumo teorijos kūrėjas,— Einšteinas nie
kuomet negalvojo apie save kaip apie kūrėją, ir iš viso jo minčių 
struktūra neleido taip save vertinti. Susiliejimas su žmonijos kolek
tyviniu protu, atsakomybės už mokslą apskritai jausmas darė Einš
teinui naują mokslinės kūrybos ilgai trunkančios tragedijos aktą 
tokį skausmingą. Tas skausmas nepalaužė tikėjimo, kad žmonija ga
li pašalinti atominio karo grėsmę ir panaudoti mokslo vaisius kūri
mui. Pati atominė energija savaime negresia žmonijai — jai gresia 
piktnaudžiavimas naujomis gamtos jėgomis. „Grandininių atominių 
reakcijų atradimas,— rašė Einšteinas,— kelia grėsmę sunaikinti 
žmoniją tiek pat mažai, kaip ir degtukų išradimas; tik reikia pada
ryti viską, kad būtų pašalinta galimybė piktnaudžiauti ta prie
mone". 

Einšteinas sakydavo, kad dėl atominės energijos atradimo senos 
problemos tampa dar labiau neatidėliotinos ir svarbios. „Atominės 
energijos išlaisvinimas nesukuria naujos problemos, tačiau senos 
problemos sprendimą daro būtinesnį",— rašė Einšteinas 1945 metų 
lapkričio mėnesį. Problema yra tai, kad mokslinius atradimus gali
ma panaudoti agresijai ir griovimui. Einšteinas tikėjo, kad ta sena 
problema ateityje bus išspręsta radikaliai, visuomenė bus pertvar
kyta racionaliais pagrindais ir kad moksliniai atradimai bus nau
dojami tik žmonių interesais. Tačiau tas tikėjimas savo ruožtu ne
anuliavo tragedijos, neleido Einšteinui užmiršti to, kas vakar įvyko 
Hirosimoje ir kad tai gali įvykti rytoj kitame mieste. Tas tikėjimas 
neišvadavo Einšteino nuo moralinės atsakomybės už mokslo panau
dojimo būdus. Visą savo gyvenimą Einšteinas negalėjo susitaikyti 
su visuomeniniais prieštaravimais, užmiršti juos bent minutei, nu
sileisti iki socialinio ir etinio abejingumo ir gyvenimiškųjų kom
promisų. 
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1946 metų gegužės mėnesį Einšteinas apie atominės bombos tra
gediją kalbėjosi su Uja Erenburgu. Pateiksime visų pirma ištrauką 
iš Erenburgo prisiminimų. 

„Kai aš susitikau su Einšteinu, jam buvo per šešiasdešimt metųj 
labai ilgi žili plaukai sendino jį, teikė jam kažkokio panašumo j 
praėjusio šimtmečio muzikantą arba atsiskyrėlį. Jis buvo be švar
ko, su megztiniu, ir amžinąjį plunksnakotį buvo įsisegęs už uždaros 
apykaklės, tiesiai po smakru. Užrašų knygutę jis išsitraukė iš kel
nių kišenės. Veido bruožai aštrūs, ryškių kontūrų, o akys nuosta
biai jaunos, čia liūdnos, čia dėmesingos, susikaupusios, ir staiga jos 
pradėjo juoktis su įkarščiu, sakyčiau, nesibijodamas to žodžio, vai-
kėziškai. Iš pradžių jis man atrodė tikras senis, bet vos tik prašne
ko, greitai nulipo laiptais į sodą, vos tik jo akyse pasirodė linksma 
pašaipa, tas pirmasis įspūdis išnyko. Jis buvo jaunas tuo jaunumu, 
kurio negali užgesinti metai, jis pats jį išreiškė prabėgom pasakyta 
fraze: „Gyvenu ir stebiuosi, visą laiką noriu suprasti..." 9 

Erenburgas užsirašė kai kurias Einšteino pastabas, iš jų ir apie 
atominę bombą. Einšteinui atrodė ypač baisu, kad daugeliui žmonių 
Amerikoje Hirosimos ir Nagasakio sugriovimai nesiasocijavo 1 su 
nerimu dėl moralinių idealų ir kultūrinių vertybių, sukauptų per 
tūkstantmečius, praėjusius nuo žmogaus atsiradimo Žemėje. Toks 
atminties praradimas Einšteinui atrodė didžiausia grėsmė civiliza
cijai. Jis kalbėjo Erenburgui: 

„Centrinėje Afrikoje gyveno nedidelė gentis — sakau „gyveno", 
kadangi skaičiau, apie ją seniai. Tos genties žmonės duodavo savo 
vaikams vardus Kalnas, Palmė, Aušra, Vanagas. Kai žmogus nu
mirdavo, jo vardas tapdavo draudžiamuoju (tabu), ir reikėdavo ieš
koti naujų vardų kalnui arba vanagui. Suprantama, ta gentis netu
rėjo nei istorijos, nei tradicijų, nei legendų, vadinasi, ji negalėjo 
vystytis — vos ne kiekvienais metais reikėdavo pradėti viską iš 
naujo. Daugelis amerikiečių panašūs į tos genties žmones... Žurnale 
„Niujorker" perskaičiau sukrečiantį reportažą apie Hirosimą. Aš 
užsisakiau telefonu šimtą žurnalo egzempliorių ir išdalijau savo 
studentams. J ie paskui, padėkoję man, džiūgaudami sakė: „Nuosta
bi bomba!.." Žinoma, yra ir kitokių. Bet visa tai labai skaudu..." 

Toliau Einšteinas užsiminė apie logikos, proto, racionalumo išsi
žadėjimą kaip apie fatališką pavojų. 

Čia kalbama ne apie neišvengiamą logikos evoliuciją, apie jos 
paradoksalizaciją, apie paties proto pasikeitimą (jo „gilinimąsi į 
save patį"), apie racionalizmo evoliuciją. Kalbama apie logiką iš 
viso, kuriai gresia alogiškos pranašystės. „Dukart du — keturi" 
prieštarauja frazei, pateiktai Hermano Hesės romane „Žaidimas stik
lo karoliukais": „Kiek bus dukart du turi spręsti ne mokslininkai, o 

' Эренбург И, Собр. соч.— M., 1967, т. 9, с. 520, 

ponas generolas..." Čia kalbama apie racionalizmą, kuris priešinasi 
iracionalizmui ir despotizmui. 

Einšteino tragedija ir neklasikinio mokslo tragedija — tai ato
trūkis tarp mokslo racionalistinės dvasios ir jo iracionalistinio tai
kymo. Mokslo filosofinės išvados, jo emocinis akompanimentas, jo 
moraliniai ekvivalentai grindžia proto pretenzijas į suverenitetą, 
neklasikinis mokslas nukreiptas prieš iracionalizmą ir neišvengia
mai pereina nuo kosminės harmonijos idealo prie moralinės ir so
cialinės harmonijos. Tačiau mokslo išvados, ypač tuomet, kai tos 
išvados išsikristalizuoja į tam tikrą receptūrą ir tarsi atsiskiria nuo 
ieškančio proto, persmelkto spinoziškąja amoi intelectualis, gali 
panaudoti kovingasis iracionalizmas, traukiantis istoriją atgalios 
nuo visuomeninės harmonijos. Todėl Einšteinui kova prieš atomi
nio karo pavojų buvo bendros kovos prieš visuomeninį neteisingu
mą dalis. 

Visuomeninis ir moralinis nesitaikstymas būdingas daugeliui tik
rų mokslininkų. Tarnavimas mokslui reikalauja tokios nepriklau
somybės, nuoseklumo, dorumo ir drąsos, kurie apskritai nesuderina
mi su moraliniais kompromisais. Gyvenimiškasis ir visuomeninis 
oportunizmas dažnai būna prologas į idėjinį oportunizmą moksle ir 
visišką arba dalinį mokslinių paieškų išsižadėjimą. Tačiau jeigu vi
sų mokslininkų moksliniai ir etiniai kriterijai yra susipynę, tai 
Einšteino, kaip jau minėta, jie susilieję. 

Todėl jį stipriau negu ką nors kitą iš jo kartos gamtotyrininkų 
jaudino mokslo panaudojimo kariniams agresyviems tikslams tra
gedija. Būtent stipriau, kadangi tiesioginiai atominės bombos ga
minimo dalyviai katastrofą Hirosimoje galbūt išgyveno aštriau ir 
skaudžiau. Einšteinui tai buvo ne tik daugelio branduolinių bandy
mų, kuriuose jis, teisybę pasakius, ir nedalyvavo, o apskritai moks
lo klausimas. Antra vertus, atominių įstaigų JAV veikla buvo vaiz
džiausia mokslo priklausomumo nuo iracionalių jėgų išraiška. To 
paties iracionalumo demono ragai kyščiojo iš bet kokių posėdžių 
protokolų karinėje žinyboje, pramonės korporacijose ir nuo jų pri
klausomuose universitetuose bei institutuose. Tas demonas nesvai
dė prakeiksmų mokslui, bet priversdavo mokslą tarnauti jam. Nuo 
abstrakčios minties viršūnių, kur Einšteinas jautėsi savo stichijoje, 
buvo matyti, kad mokslas apskritai pateko į slegiančią priklauso
mybę nuo sluoksnių, kurie yra svetimi ir priešiški nesavanaudiškam 
tarnavimui tiesai. Einšteinui mokslas buvo laisvosios minties, tar
naujančios tam, kas antasmeniška ir racionalu, sinonimas. Mokslas 
tarnauja praktiniams interesams, neišsižadėdamas savo racionalio
sios prasmės ir kuo išsamiau išreikšdamas tą prasmę, jeigu prakti
niai interesai yra tai, kas racionalu, kas pagrįsta protu ir mokslu, 
vadinasi, tiesa ir teisingumu, visuomenės ir gamtos pertvarkymu. 
Racionali, harmoninga visuomenė — laisvo ir harmoningo vystymo
si, racionalios minties pagrindas. Antagonistinės santvarkos intere-
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sai yra priešiški tiesai ir yra mokslui išorinės, prievartaujančios są
lygos. 

Mokslo militarizavimas ir agresyvus užsienio politikos kursas 
privertė Einšteiną 1950 metų vasario mėnesį per televiziją taip 
įvertinti pokarinę padėtį Jungtinėse Amerikos Valstijose: 

„Kūrė karines bazes visuose Žemės taškuose, kurie gali įgyti 
strateginę reikšmę. Ginklavo ir stiprino potencialius sąjungininkus. 
Šalies viduje kariškių rankose buvo ' sukoncentruota neįtikėtina fi
nansinė jėga, jaunimas buvo militarizuotas, vis didėjantis policijos 
aparatas sekė, ar piliečiai, ypač valstybinių įstaigų tarnautojai, yra 
lojalūs. Nepriklausomos politinės mąstysenos žmonės buvo visaip 
bauginami. Radijas, spauda ir mokykla apdorodavo visuomeninę 
nuomonę" 1 0 . 

Einšteino pasisakymų prieš lojalumo patikrinimus buvo ir vė
liau. 1953 metų gegužės mėnesį į jį kreipėsi patarimo Viljamas 
Frauenglasas, mokytojas iš Bruklino. Jis buvo iškviestas į tyrimų 
komisiją, jį kaltino internacionalinių kultūrinių ryšių palaikymu. 
Frauenglasas atsisakė duoti parodymus apie savo politines pažiūras. 
Jam grėsė daugelis bėdų. Gavęs Frauenglaso laišką, Einšteinas ge
gužės mėnesį nusiuntė jam atsakymą, o 1953 metų birželio mėnesį 
išspausdino jį laikraštyje: 

„Mielas misteri Frauenglasai! 
Problema, iškilusi prieš šios šalies inteligentiją, yra gan rimta. 

Reakcingieji politikai pasėjo nepasitikėjimą intelektiniu aktyvumu, 
prigąsdinę visuomenę išoriniais pavojais. Įsivažiavę jie užgniaužia 
dėstymo laisvę, atleidinėja iš darbo nenuolankiuosius, pasmerkdami 
juos badauti. Ką turi daryti inteligentija, susidūrusi su tuo blogiu? 
Teisybę pasakius, aš matau tiktai vieną kelią — panašų į Gandžio 
revoliucinio nepaklusnumo kelią. Kiekvienas inteligentas, iškviestas 
į vieną iš komisijų, turi atsisakyti duoti parodymus ir būti pasiren
gęs kalėjimui ir skurdui. Trumpai tariant, jis turi aukoti savo ge
rovę dėl šalies interesų. Atsisakymas duoti parodymus turi būti be 
gudravimų... Jis turi būti pagrįstas įsitikinimu, kad piliečiui yra gė
dinga paklusti tokiai inkvizicijai, išniekinančiai konstitucijos dva
sią. Jeigu pakankamai žmonių žengs tuo sunkiu keliu, tas kelias nu
ves į sėkmę. Jeigu ne — tai šios šalies inteligentija nėra nusipel
niusi nieko geresnio kaip vergovė" 1 1 . 

Grįžkime prie spinoziškosios izoliavimosi nuo pasaulio tradicijos 
priešpriešinimo leibniciškajai nuolatinio dalyvavimo pasaulietiškuo
se reikaluose tradicijai. 

Einšteinui būdinga spinoziškojo „teleskopinio" ir Ieibniciškojo 
„mikroskopinio" požiūrio į pasaulį vienovė. Klasikiniame moksle 
bendrųjų būties dėsningumų suvokimas mąstymu vienumoje ir pa-

10 Einstein. Ideas and Opinions, p. 159—160. 
11 Ten pat, p. 33—34, 
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saVilio detalių tyrimas, neatskiriamas nuo kišimosi į pasaulio rei-
kaVus, eina greta, apvaisindami vienas kitą. J ie susiję su dviem kri
terijais: teorijos vidinio tobulumo ir išorinio pagrįstumo, gali buti 
realizuojami tam tikru mastu izoliuotai. Neklasikiniame moksle jie 
sušilę kur kas artimiau ir glaudžiau. Cia detalių suvokimas visą lai
ką susiduria su paradoksaliais faktais, kuriuos racionaliai paaiškina 
performuota bendroji pasaulio schema. 

Vadinasi, izoliavimasis nuo pasaulio pasirodo esąs naujo pasau
lio, naujo pasaulėvaizdžio, naujų būties integralinių principų ieš
kojimas. Vadinasi, „mokslininkas atsiskyrėlis" tampa aktyviu pa
saulio performuotoju. 

Neklasikinio mokslo fundamentalusis dinamiškumas keičia 
klasikinės harmonijos paieškų santykį su kova už socialinę harmo
niją, to, kas yra suvokimo, santykį su realizavimu to, kas privalo 
būti, mokslo santykį su morale, mokslinių idealų — su visuomeni
niais. Prie šios problemos grįšime knygos trečioje dalyje. Dabar tik 
pažymėsime, kad minėtoji problema — ne biografinė; tai perėjimas 
nuo biografijos prie istorijos. Ir tai ne paprasta biografinių duome
nų, turinčių istorinės reikšmės, tapusių mokslo bendrosios pažan
gos pakopomis, atranka. Ne, kosminės harmonijos ir socialinės har
monijos jautimas, to, kas yra, aiškinimo jungimas su realizavimu 
to, kas privalo būti, įtraukia istorinį procesą į individualaus gyve
nimo turinį, daro tą turinį nemirtingą. Prie tų sąvokų ir problemų ir 
pereisime. 



MIRTIS 

P A S K U T I N I E J I M E T A I 

Tiesos siekimas yia vertingesnis, 
brangesnis už įsitikinimą, kad ji 
rasla, 

Lesingas 

Nuo penktojo dešimtmečio pabaigos Einšteino laiškuose vis daž
niau šmėkščioja mintys apie nuovargį, bendrą nuovargį nuo gyve
nimo. Kartu vis dažniau skamba liūdna, nors ir nusiraminimo pilna 
atsisveikinimo su pasitraukiančiais iš gyvenimo ir su pačiu gyve
nimu gaida. Tas ramus liūdesys panašus į nuotaiką, kuri kartais ap
ima žmogų tyliais vakarais. Tokia nuotaika labai retai įeina į lo
giškai sutvarkytą žmogaus pasaulėžiūrą, ji lieka emocionali, nu
pinta iš pustonių, neįsisąmoninta. Žmogui gaila prabėgusios dienos, 
jos visiems laikams išnykusio nepakartojamo individualumo, to, 
kas buvo ir visiems laikams nugrimzdo Leton. Jam gaila ir indivi
dualaus žmogaus gyvenimo. Liūdesys dėl praėjusios dienos neuž
temdo ateinančios dienos laukimo džiaugsmo, liūdesys dėl praei
nančio individualaus gyvenimo neprieštarauja optimistiniam visos 
būties nemirtingumo pojūčiui. J is papildo tą pojūtį ir yra neatski
riamas nuo jo. Pripažinus, kad tai, kas lokalu, konkretu, individua
lu, yra vertinga ir nepakartojama, epikūrietiškas mirties neigimas 
dar žmogiškesnis, tas pripažinimas logikos formulę paverčia žmo
giškąja emocija. Savo ruožtu mintis apie būties nemirtingumą daro 
liūdesį dėl išnykstančio individualaus gyvenimo ramų ir kažkokį 
skaidrų bei akvarelišką. 

Vėliau, skyriuje apie ryšį tarp mirties problemos ir neklasikinio 
mokslo, pamatysime, kad Einšteino sąmonėje labai ryški, aiški epi-
kūrietiškoji optimistinė linija, kad jis tikrai ignoravo individualią 
mirtį ir buvo jai abejingas. Tačiau ta linija nenutrynė liūdesio dėl 
praeinančio gyvenimo. Einšteinui buvo būdinga santykinio abejin
gumo savo gyvenimui ir intensyvaus, nors ramaus liūdesio dėl pa
sitraukusių ir pasitraukiančių iš gyvenimo artimų žmonių derinys. 
Jie apleisdavo gyvenimą vienas po kito. Anksčiau pasakojome apie 
Einšteino reagavimą į Elzos mirtį, apie jo mintis, susijusias su Ereni 
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f esto savižudybe, su Lanževeno ir Marijos Kiuri mirtimi, su lėtu 
Majos Einštein gesimu, apie kurį jis rašė Solovinui su tokiu — pa
kartosime dar kartą tą žodį — ramiu ir drauge giliu, maudžiančiu 
liūdesiu. 

Tie jausmai nuolat susipindavo su nuolatiniu vienatvės jausmu, 
susijusiu su kosminės harmonijos nepasiekiamumu,— vis naujomis 
nesėkmėmis kuriant vieningojo lauko teoriją, su jau seniai išsi
skyrusiais Einšteino ir daugumos ketvirtojo—šeštojo dešimtmečio 
fizikų keliais. Bet nepasiekiama pasirodė esanti ir moralinė harmo
nija, aplinkinės tikrovės įspūdžiai buvo didelis nepasitenkinimo šal
tinis. 

Kaip jau minėta, tragiškas atotrūkis tarp to, ko .mokslininkas 
laukia iš mokslo, ir to, ką jis gali padaryti jam, buvo būdingas ne 
tik Erenfestui, bet ir pačiam Einšteinui. Tačiau čia buvo radikalus 
skirtumas. Einšteinui konfliktas tarp mokslinių prognozių ir moks
linių rezultatų buvo dažniausiai neasmeninis. Jis matė toliau negu 
Ėrenfestas, tolesnius mokslo kelius, ir kartu labiau jautė nepakan
kamumą to, kas padaryta, ir būsimo kelio sunkumus. Nepakankamu
mą to, kas iš viso padaryta šimtmečio viduryje. Sunkumą to, ką 
teks padaryti mokslui ateityje. 

Einšteinas jautė tą atotrūkį kaip naujo, neklasikinio mokslo ob
jektyvią savybę. Ji atėmė iš fundamentaliausių principų aukštesnį 
nepajudinamumą, ir dabar pavieniai rezultatai išjudina pagrindinius 
mokslo ramsčius bei atveria naujas perspektyvas vis radikaliau 
pertvarkyti pasaulėvaizdį. Į naujuosius rezultatus įeina ne tiktai at
sakymai (lesingiškasis „įsitikinimas, kad tiesa rasta"), bet ir nauji 
klausimai, prieštaravimai, prognozės (lesingiškasis „tiesos sieki
mas"). Todėl neklasikiniam mokslui ypatingą vertę įgyja prognozės, 
fizikinio aiškinimo idealai, dar nesusiformavę iki vienareikšmišku
mo. Prognozuojantysis-klausiamasis komponentas šiuolaikiniame 
moksle turi kitokį santykį su rezultatiniu-konstatuojamuoju kompo
nentu negu klasikiniame moksle, jo vertė tapo didesnė ir, kas ypač 
svarbu, ryškesnė. 

Atotrūkis tarp minėtųjų komponentų Einšteino požiūriu buvo 
neasmeninis, jis buvo objektyvus. Kaip tik tokie objektyvūs konsta
tavimai paversdavo asmeninę dramą objektyvia „idėjų drama". Pa
staroji ir išstumdavo iš sąmonės mintis apie savo likimą ir savo gy
venimo kelią. 

Sį teiginį nereikia suprasti per daug vienpusiškai ir tiesmukai. 
Asmeninė drama tapdama objektyvia, neprarado visų asmeniškumo 
bruožų, kitaip ji būtų nustojusi būti biografijos faktu. Beje, ne tik 
biografijos, bet ir istorijos — juk kalbama apie žmonių istoriją, J 
kurią įeina visos žmonių individualiosios dramos. 

Tačiau, kad ir kaip ten būtų, atotrūkis tarp prognozuojančiojo-
klausiamojo pažinimo komponento — vieningosios lauko teorijos 
kūrimo ir moralinės harmonijos troškimo iš vienos pusės ir „įsitiki-



nimo, kad tiesa rasta" iš kitos,—nesukėlė Einšteino noro sumuoti 
savo asmeninio indėlio į mokslą rezultatus, ir Einšteino literatūri
niame palikime sunku rasti suvestinį gyvenimo kelio vertinimą. 

Iš Einšteino pasisakymų 1955 metų pavasarį — paskutinį jo gy
venimo pavasarį — vienas iš dalies gali būti laikomas reziumuo
jančiu. Tai „Autobiografijos metmenys"— keli puslapiai, parašyti 
1955 metų kovo mėnesį jubiliejiniam leidiniui Ciūricho politechni
kumo šimtosioms metinėms 1 . Cia pasakojama apie pirmąjį mėgini
mą įstoti į politechnikumą ir apie pusės metų mokymąsi Arau 
kantono mokykloje. Einšteinas prisimena laisvės atmosferą toje mo
kykloje. Jis taip pat prisimena Arau jį sudominusį mintinį eksperi
mentą— judėjimą šviesos bangų greičiu, kurios stebėtojui, judan
čiam tokiu pat greičiu, turi atrodyti nejudančios. Tokio vaizdo ne
atitikimas reliatyvumo principui buvo pradžia apmąstymams, lo
giškai susijusiems su vėlesnėmis idėjomis, kurios buvo išdėstytos 
1905 metais veikale „Judančiųjų kūnų elektrodinamika". 

Toliau Einšteinas pasakoja apie studijų metus, apie požiūrį į ma
tematines žinias. Šiltų žodžių skirta Marselio Grosmano atminimui. 
Einšteinas prisimena Berno patentų biurą: dirbdamas jame, turėjo 
palankias sąlygas mokslinei kūrybai. 

Visiškai prabėgomis užsiminęs apie specialiąją reliatyvumo teo
riją, Einšteinas palyginti detaliai — trijuose puslapiuose — kalba 
apie bendrąją reliatyvumo teoriją. Idėjinių ieškojimų, atvedusių 
1916 metais į išbaigtą bendrosios teorijos suformulavimą, apibūdi
nimas yra labai ryškus ir originalus, tokia lapidariška forma jis re
tai pasitaiko kituose Einšteino pasisakymuose. 

„Autobiografijos metmenys" užbaigiami tokiomis eilutėmis apie 
vieningąją lauko teoriją: 

„Nuo gravitacijos teorijos užbaigimo dabar praėjo jau keturias
dešimt metų. J ie buvo skirti beveik vien tik pastangoms apibendri
nimo būdu išvesti iš gravitacinio lauko teorijos vieningąją lauko 
teoriją, kuri galėtų sudaryti pagrindą visai fizikai. Siekdami to pa
ties tikslo, dirbo daugelis. Kai kuriuos vilčių teikiančius mėginimus 
vėliau atmečiau. Tačiau pastarieji dešimt metų pagaliau atvedė prie 
teorijos, kuri atrodo man natūrali ir teikianti vilčių. Aš negaliu pa
sakyti, ar galiu laikyti šią teoriją fiziškai pilnaverte; tai paaiškina
ma tuo, kad kol kas dar yra neįveikiamų matematinių sunkumų; 
beje, su tokiais pat sunkumais susiduriama taikant bet kurią netie
sinę lauko teoriją. Be to, iš viso atrodo abejotina, ar gali lauko te
orija paaiškinti medžiagos atomistinę struktūrą ir spinduliavimą, 
taip pat kvantinius reiškinius. Dauguma fizikų, be abejonės, atsakys 
tvirtai „ne", nes jie mano, kad kvantų problema turi būti spren
džiama iš principo kitu būdu" 2 . 

1 SūmureilH, T. 4, c. 350—356. 
1 Ten pat, p. 355—356. 
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Paskui eina epigrafu pateiktoji frazė „Kad ir kaip ten būtų,—! 
priduria Einšteinas,— mus gali paguosti Lesingo žodžiai: „Tiesos sie
kimas yra vertingesnis, brangesnis už įsitikinimą, kad ji rasta". 

Kodėl šie žodžiai reziumuoja užuominą apie vieningąją lauko 
teoriją ir visus autobiografinius metmenis? 

Einšteinui „tiesa"—tai tiesa apie realųjį pasaulį, tai pasaulė
vaizdis; toks pasaulėvaizdis iki begalybės panašėja į savo origina
lą, vis labiau išsivaduoja iš savavališkų prielaidų ir vis labiau su
tampa su mokslo idealu — vaizdu, kuriame nėra empirinių, neturin
čių kauzalinio paaiškinimo fizikinių konstantų. Tačiau, iki begalybės 
artėdamas prie to idealo, mokslas ties kiekviena savo vystymosi 
pakopa įgyja tam tikros reliatyvios tiesos, reliatyvios, apytikrės, to
liau modifikuotinos būties sampratos. „Rasti t iesą"—tai ir reiškia 
turėti jau gatavą tam tikrą apibrėžtą pasaulėvaizdį. 

Tačiau mokslas ne tik „randa tiesą"— piešia tam tikrą apibrėžtą 
(ir ribojamą esamo žinių lygio) pasaulėvaizdžio schemą. Kiekviena 
tokia schema, užleisdama vietą naujai schemai, išlaiko besivystan
čiai realiojo pasaulio sampratai tam tikrą istoriškai invariantinį, 
nereviduojamą turinį. Tačiau to maža. Į kiekvieną mokslo vystymo
si pakopą įeina vidinės vystymosi jėgos, problemos, kurios perduo
damos kaip palikimas ateinančiai epochai. Ta vidinė mokslo ener
gija paprastai neįvelkama į tvirtas, pozityvias formas. Prieštaravi
mai, kurie dažnai būna nepastebimi toje epochoje ir išryškėja 
ateinančioje, hipotezės, kurios laukia kol kas dar nesamų patvirtini-
m ų i — t a i saitai, jungiantys epochos mokslines teorijas su tolesne 
mokslo raida. Nuo jų daugiausia priklauso mokslo pažangos tempai. 

Minėtosios mokslo potencijos išryškėja, kai tam tikrą konkrečią 
teoriją pakeičia kita, perimdama iš senosios kaip palikimą jos ne
išspręstas problemas. Kai traktuojame mokslą tokiu aspektu — kaip 
vis tikslesnių Ir išsamesnių koncepcijų nesibaigiančią grandinę, tu
rime mokslo tiesa laikyti jos ištisines, be pertrūkio besivystančias ir 
gilėjančias problemas, kurioms randami vis naujesni, tikslesni ir 
bendresni sprendimai — mokslo tapatumo su pačiu savimi pagrin
das, mokslo nemirtingumo pagrindas. „Siekti tiesos"— reiškia rengti 
perėjimą prie naujos teorijos, modifikuoti pradinę teoriją. 

Vieningoji lauko teorija Einšteino požiūriu buvo dar labai tolima 
nuo pasaulio sandaros vienareikšmio aiškinimo. Einšteinas tai gerai 
žinojo Ir cituotoje ištraukoje ne pirmą kartą išreiškė mintį apie 
teorijos preliminarinį pobūdį. Teigti, kad šioje teorijoje tiesa rasta, 
Jis negalėjo. Tačiau vieningoji lauko teorija teikė mokslui labai ga
lingą tendenciją. Ji kreipė teorinę fiziką į reliatyvistinių ir kvanti
nių idėjų sintezę, į sintezę {vairių, kol kas dar nesusijusių ir kartais 
viena kitai prieštaraujančių koncepcijų, liečiančių įvairius laukus. 
Siuo požiūriu vieningoji lauko teorija buvo pagrindiniame mokslo 
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farvateryje. Konkreti vieningosios lauko teorijos forma, kurią Einš
teinas pasiūlė penktajame—šeštajame dešimtmečiuose, galėjo ne
įeiti į istoriškai invariantišką mokslo turinį. Tačiau ją pagrindusi 
tendencija išliks — dabar plėtojantis kvantinei reliatyvistinei da
lelių, išreiškiančių įvairių laukų sąveiką, virsmų sampratai, tai ma
tome ypač ryškiai. Suteikti tokią tendenciją mokslui — reiškia ne 
turėti „rastą tiesą", bet „siekti tiesos". 

Sunkūs, nedavę vienareikšmių pozityvių rezultatų vieningosios 
lauko teorijos ieškojimai buvo genijui ta Golgota (dabar, devinta
jame dešimtmetyje, tai matyti gan akivaizdžiai), kuri atvėrė kelią 
naujai tiesai, naujoms begalinio artėjimo prie objektyvios tikrovės 
grandims. 

Einšteinas labai giliai jautė ryšį tarp išliekamojo, einančio per 
visą,procesą mokslo turinio ir jo laikinų vertybių. Tokia mokslo 
raidos koncepcija slypėjo potekstėje jau minėto pokalbio su Ber
nardu Koenu metu —veikalų apie Frankliną ir Niutoną autoriumi. 
Koenas aplankė Einšteiną dvi savaites prieš jo mirtį 3. 

Balandžio sekmadienio rytą Koenas priėjo prie namelio su ža
liomis langinėmis. Elena Diukas palydėjo Koeną į Einšteino kabi
netą. 

Einšteinas įėjo, susipažino su Koenu, paskui išėjo ir grįžo su 
pypke. Jis rūkė sėdėdamas fotelyje, užsidengęs kojas vilnone ant
klode. Einšteinas buvo su mėlynu džemperiu, pilkomis flanelinėmis 
kelnėmis ir odiniais kambariniais pusbačiais. 

„Jo veidas,— rašo Koenas,— atrodė mąsliai tragiškas, jis buvo 
Išvagotas gilių raukšlių, tačiau švytinčios akys griovė senatviškumo 
įspūdį. Akys ašarojo, ypač kai Einšteinas juokėsi: jis nusibraukdavo 
ašaras atgalia ranka". 

Einšteino anglų kalbos mokėjimas pasirodė Koenui gan patenki
namas — Einšteinas buvo išgyvenęs Amerikoje jau dvidešimt metų. 
Stiprų įspūdį padarė pašnekovui kontrastas tarp tylios kalbėsenos 
ir labai garsaus, aidinčio tarp sienų Einšteino juoko. 

Pokalbis vyko daugiausia apie mokslo istoriją, tačiau lietė if 
grynai filosofinius klausimus. Einšteinas kalbėjo apie esminį jo ir 
Macho pozicijų priešingumą, palyginti smulkiai papasakojo apie 
susitikimą su Machu Vienoje bei apie vykusį tarp jų ginčą dau
giausia dėl molekulių ir atomų buvimo. Buvo užsiminta Koenui ir 
apie vėlesnės kartos filosofų polinkius. „Jie — blogi filosofai",—-
pasakė Einšteinas ir kaip pavyzdį pateikė „loginį pozityvizmą". Tą 
kryptį, kaip jau buvo rašoma knygos pradžioje, rėmė „Vienos rate
lis" (Filipas Frankas, Šlikas, Karnapas, Noiratas ir k t ) . Skirtingai 
nuo Macho, jie manė, kad moksle tiesiogiai su pojūčiais nesusijusios 
loginės konstrukcijos yra galimos, tačiau pagrindiniu gnoseologi-

8 Cohen B, An Interwiew with Einstein.— Scientific American, 1955, 
193, N 1, p. 69—73 . 
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niu klausimu jie sekė Machu ir neigė, kad už stebėjimų yra pojū
čius sukelianti objektyvi realybė. Einšteinas, kaip galima manyti, 
skirtumą tarp „loginio pozityvizmo" ir ortodoksinio machizmo, kaip 
ir kitus skirtumus tarp atskirų pozityvizmo krypčių, laikė nees
miniu. 

Daugiausia buvo kalbama apie Niutono kūrybą. Koenas pažy
mėjo vieną Einšteino istorinių-mokslinių ekskursų ypatybę, kurią 
galima susieti su pagrindiniais jo požiūrio į mokslą bruožais. 

Einšteinas kalbėjo apie istorinę intuiciją ryšium su moksline 
kūryba. 

„Einšteino požiūriu,— perteikia jo žodžių prasmę Koenas,— yra 
vidinė, arba intuicinė, ir išorinė, arba dokumentinė, istorija. Pasta
roji objektyvesnė, o pirmoji įdomesnė". 

Iliustruodamas istorinės intuicijos reikšmę, Einšteinas pamėgino 
atskleisti grandinę loginių ir neįsisąmonintų, grynai psichologinių 
motyvų, traukusių Niutoną nuo poveikio per atstumą tuštumoje 
idėjos prie eterio idėjos. Tą grandinę galima intuityviai nuspėti, ta
čiau spėjimas lieka nedokumentuotas; Einšteinas sakydavo, kad 
dažnai ir jis pats negalįs pasakyti ką nors apie tai, kaip jam gimė 
viena ar kita idėja. Istorikas galbūt geriau susigaudysiąs moksli
ninko minčių eigoje negu pats mokslininkas. 

Istorinės intuicijos objektas istorinėse-fizikinėse konstrukcijose 
yra dažniausiai fizikinė Intuicija. Kaip žinome (apie tai buvo kalba
ma ryšium su „Fizikos evoliucija"), ji sukelia vaizdinius, kurie susi
daro anksčiau negu griežti matematiniai sąryšiai, o kartais interpre
tuoja juos, susiduria vienas su kitu, sukuria „idėjų dramą". 

Pats svarbiausias Einšteinui dalykas — tai tokių idėjų ir jų ko
lizijų išsaugojimas moksle. Net ir tada, kai „idėjų dramos" istori
niai epizodai neduoda epiškų rezultatų, neišsilieja neginčytinomis, 
istoriškai invariantiškomis formomis, neapvainikuojami epilogų, jia 
vis tiek toliau gyvena moksle. 

Nuo to, tiesą sakant, ir prasidėjo Einšteino pokalbis su Koenu 
istorinėmis mokslo temomis. Jis palietė dažnus mokslo istorijos at
vejus, kai, atrodytų, jau išspręsta problema vėl iškyla nauju as
pektu. 

„Einšteinas pareiškė mintį, kad tai galbūt būdinga fizikai ir kad 
kai kurios problemos —iš įeinančių į pagrindines —- gali išlikti vi
siems laikams". 

Čia kalbama kaip tik ne apie sprendimus, o apie problemas, ko
lizijas, susidūrimus, prieštaravimus, apie tai, kas mokslo istoriją 
paverčia idėjų drama. Tai, kad problema išlieka nepaisant, kaip ji 
sprendžiama šitoje epochoje, rodo, jog sprendimas yra laikino, re
liatyvaus pobūdžio. Jis suteikia pasaulėvaizdžiui pozityvų, istoriš
kai invariantišką turinį, tačiau nepanaikina problemos, o pagilina ir 
sumodernina ją, parengia jos grįžimą į mokslą. 



Norint spręsti apie dalelės judėjimo būseną, reikia žinoti ne tik 
jos padėtį kalbamuoju momentu, bet ir jos koordinačių išvestines 
pagal laiką — dalelės greitį. Norint spręsti apie mokslinės minties 
judėjimą, reikia ne vien tik žinoti, iki kurio taško ji priėjo, koki 
atsakymą davė J jai iškilusius klausimus, bet ir koks jos greitis, jos 
gradientas; o tai susiję ne tik su atsakymais, bet ir su naujais klau
simais, su senų klausimų modifikavimu ir pagilinimu, su viskuo, kas 
adresuota ateičiai ir gyvena toliau, kai dabartinis atsakymas, da
bartinis mokslo pasiektas taškas nueina į praeitį. Analogijos su ju
dančia dalele čia nepakanka, kadangi mokslas juda veikiamas ne 
tik išorinio lauko, o dažniausiai dėl vidinių kolizijų spontaniškai. 
Beje, galbūt ir dalelė juda taip pat. 

Jei mokslo istoriją laikysime — net pačias tvirčiausias, pasieku
sias akivaizdumo rango ir iš tikrųjų iš esmės nesugriaunamas kon
cepcijas— klausimų, adresuotų ateičiai, kaupimu, gilinimu ir modi
fikavimu, tai istorinė retrospekcija taps diskusija su praeities mąs
tytojais, ir kiekvienas iš tų praeities mąstytojų „kalbės kaip gyvas 
tarp gyvųjų". 

Kad ir kokių primityvių žinių buvo ribojamas Aristotelio, De
mokrito ir Epikūro akiratis, Aristotelio „ftora" (naikinimo) ir „ge-
nezis" (atsiradimo) problema, susijusi su judėjimu, gyva iki šiol; 
Demokrito „realios nebūties"—tuštumos — problema pasenti ne
gali; Epikūro „kinemų" virtimo nenutrūkstamu judėjimu problema 
tebėra ja ir dabar: tos praeities gyvosios kolizijos, adresuotos mums 
ir susijusios su mokslo vystymosi kryptimi, greičiu, gradientu pa
sirodo esančios nemirtingos. 

Būtent taip Einšteinas žiūrėjo į praeities mąstytojus ir visų pir
ma į Niutoną. Toks požiūris, tiesą sakant, neneigia domėjimosi tuo, 
kas ribojo mokslo pozityviuosius atsakymus. Einšteinas rašė kreip
damasis į Niutoną: „Tu radai kelią, kuris tavo laikais tik ir buvo 
įmanomas..." Tačiau ta frazė parašyta po keleto puslapių visiškai 
šiuolaikiško pokalbio su Niutonu apie visiškai šiuolaikiškus klau
simus ir, kaip atsimename, ji prasideda asmenišku kreipiniu: „At
leisk man, Niutonai..." 

Koenas rašo, kad jį apstulbino štai kas. Einšteinas laikė Niutoną 
XVII amžiaus mąstytoju. Pozityvieji sprendimai priklausė jam, taip 
pat vėlesniems dviem šimtmečiams. XVII amžiaus neišspręstieji 
klausimai, prieštaravimai ir problemos priklauso ir ateities am
žiams. Jos ir sukelia Einšteinui Niutono nemirtingumo pojūtį ir ga
limybę svarstyti su juo tarsi su gyvu visatos problemas. 

Tas, kuris kalbasi su nemirtingaisiais, susiliečia su nemirtingu
mu. Gyvo bendradarbiavimo su pasaulio tyrėjų praeities ir ateities 
kartomis pojūtis sukuria Einšteinui taip būdingą ramų požiūrį į tą 
konkrečią formą, kurią pagrindinių būties dėsningumų schemai su
teikė jo plunksna. Jis žinojo, kad vieningoji lauko teorija kaip kon

kretus sprendinys gali išnykti nepasiekusi vienareikšmės fizikinės 
teorijos laipsnio. Savo neturinčiuose precedento intensyviuose ieš
kojimuose Einšteinas žvelgia į to, kas rasta, problematiSkumą su 
slegiančiu, kartais tragišku jausmu, tačiau jis niekada nejautė ne
vilties. Jis žinojo, kad problema bus sprendžiama, darysis sudėtin
gesnė ir vėl iškils mokslui, kad dabartinio konkretaus sprendinio 
išnykimas bus mirtis dėl nuolatos besivystančios ir todėl nemirtin
gos tiesos. 

Einšteinui mokslas buvo gyvenimo turinys tokiu laipsniu, kad 
su požiūriu į mokslą buvo labai glaudžiai susijęs požiūris į savo 
paties likimą, į savo gyvenimą ir savo mirtį. Gyvenimo pabaigoje 
1955 metų autobiograliniuose metmenyse ir 1949 metų „nekrologe" 
jis ne tiek susumavo rezultatus, kiek nužymėjo perspektyvas. Beje, 
kaip minėta, Einšteino niekad nedomino savo gyvenimo vertinimas. 

NEKLASIKINIS MOKSLAS IR MIRTIES 
BEI MIRTIES BAIMĖS PROBLEMA 

Laisvas žmogus mažiausiai galvoja 
apie mirtį, jo išmintis — ne mirties, 
o gyvenimo tyrinėjimas. 

Spinoza 

Kartą vienas įkyrus lankytojas — jų pas Einšteiną visada būdavo 
} valias — paklausė jį: „Kaip jūs atsakytumėte mirties patale i 
klausimą: sėkmingai ar veltui pragyventas buvo gyvenimas?" Einš
teinas kaip paprastai neatkreipė dėmesio į klausimo netaktiškumą 
ir atsakė su jam būdingu patikliu nuoširdumu: „Nei mirties pata
le, nei prieš jį toks klausimas negalėjo manęs dominti... Aš juk tik 
mažytė gamtos dalelė" 1 . 

Einšteino požiūris i mirti užfiksuotas daugelyje prisiminimų. 
1916 metais Einšteinas susirgo, ir jo gyvybei grėsė pavojus. Jeigu 
ne nuolat budėjusios prie ligonio Elzos slaugymas, Einšteinas ne
būtų išgyvenęs. Hedviga Born (Makso Borno žmona), aplankiusi 
Einšteiną jo ligos metu, girdėjo jo samprotavimus apie mirtį. Jis 
kalbėjo su tokiu ramiu abejingumu, kad Hedvigal pasirodė, jog 
tinka paklausti, ar jis nebijąs mirties. „Ne,—atsakė jis — a š taip 
susiliejau su viskuo, kas gyva, kad man nesvarbu, kur tame nesi
baigiančiame sraute baigiasi bet kieno konkretus egzistavimas" 2 . 

Suprantama, tai nebuvo frazė. Hedviga Born, taip vertinusi 
linksmus Einšteino pokštus, suprato, kad tie žodžiai pasakyti abso-

1 Heile Zelt, S. 87. 
1 Ten pat, p. 36, 
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liūčiai rimtai. JI prie Einšteino žodžių priduria keletą labai gilių 
pastabų. Einšteino žodžiai, sako jinai, išreiškė tą susiliejimą su 
žmonėmis, į kurį Einšteinas veržėsi visą savo gyvenimą ieškodamas 
gamtos dėsnių. 

Hedviga Born su nuostabia nuojauta priartėja prie Einšteino 
mokslinio žygdarbio ir kartu prie jo požiūrio į žmones pačios es
mės. Įžengimas į „antasmeniška", domėjimasis objektyviaisiais pa
saulio sandaros dėsniais žadino jame jausmą, kad jis susiliejęs su 
Kosmosu, su visomis gyvybės apraiškomis, su žmonija, su žmonė
mis, kurie per daugelį kartų plečia savo žinias apie gamtą, savo 
valdžią gamtai ir artėja prie žmonių visuomenės racionalaus orga
nizavimo formos. Tai, kas, atrodė, kyla iš minties, o ne iš širdies, 
jo santykiuose su žmonėmis buvo širdies ir minties absoliutaus har
moningumo 'išraiška. Kartą pokalbyje su Infeldu Einšteinas pasakė: 

„Gyvenimas — tai jaudinantis ir puikus reginys. Jis man patin
ka. Tačiau, jeigu sužinočiau, kad po trijų valandų turiu mirti, tai 
nepadarytų man didelio įspūdžio. Aš pagalvočiau apie tai, kaip ge
riausiai išnaudoti tris likusias valandas. Paskui susidėliočiau savo 
popierius Ir ramiausiai atsigulčiau mirti" 3 . Du tūkstančiai metų 
prieš Einšteiną mąstytojas, kuris dėl likimo užgaidų laikomas as
meniškų malonumų adeptu, yra išreiškęs požiūrį Į mirtį. Garsiaja
me laiške Menekijui Epikūras pateikė vėliau šimtus kartų kartotą 
argumentą prieš mirties baimę: kol gyvename, mirties nėra; kai 
yra mirtis, mūsų nėra 4 . Įtikinamą šio argumento jėgą ne tiktai su
pranta, bet ir vienaip ar kitaip suvokia žmonės, užpildę gyvenimą 
antasmenišku turiniu. Pats Epikūras mirdamas atsisėdo į šiltą vo
nią, pareikalavo neatskiesto vyno ir priešmirtiniame laiške pavadi
no savo mirties dieną pačia laimingiausia diena, nes jis buvo ku
pinas prisiminimų apie filosofinius samprotavimus 5 . Sunku rasti 
žmogų, kuris mažiau negu Einšteinas galėtų pretenduoti Į epikū-
riečio titulą lr būtų toliau negu Einšteinas nuo Epikūro vonios ir 
vyno. Tačiau sunku rasti žmogų, kuris būtų arčiau helenistinės gy
venimo ir pasaulėžiūros harmonijos. Ta harmonija pasireiškė tuo, 
kad logiškai nepriekaištinga Epikūro formulė tapo Einšteino nuo
latiniu nusiteikimu, Ji realizavosi XX amžiaus mąstytojo sąmonėje, 
Realizavosi ir atitinkamai modifikavosi, įgijo emocionaliąją būtį, 
nustojo buvusi formule ir pasipildė ramaus liūdesio jausmu. Tačiau 
prie to dar grįšime. Dabar — svarbiausias klausimas: ar Einšteino 
požiūris į mirtį yra grynai asmeninis jo bruožas? 

Suprantama, jis — asmeninis bruožas. Bet ar tik asmeninis, ar 
grynai asmeninis? 

8 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 158. 
4 Лукреций. О природе вещей.—М., 1948, т. 2, с. 583, 

• Ten pat, р. 635, 
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Prie atsakymo Į šį klausimą priartėsime prisiminę gan daugia
reikšmę Spinozos frazę, kuri pateikta skyriaus epigrafe. 

Kodėl „laisvas žmogus mažiausiai galvoja apie mirtį", kitaip 
tariant — kodėl mintis apie mirtį ne tiktai logiškai nuvertinama — 
tai padarė Epikūras,— bet ir išstumiama iš iaisvo žmogaus sąmonės? 

Spinozai laisvės sąvoka gan savita, ji reiškia, kad žmogaus gy
venimą nulemia ne išoriniai impulsai, o jo esmė, panašiai kaip tam 
tikros figūros geometrines savybes nulemia jos prigimtis. Tokia 
laisvės koncepcija turi ontologinę prasmę: grynai mechaniška in
divido priklausomybė nuo visumos panašiai į kūno priklausomumą 
nuo išorinių impulsų atima iš individo autonominę būtį ir, vadina
si, daro ją iliuzinę. 

Cia priėjome prie pagrindinio ontologinio ir gnoseologinio 
klausimo. Prie klausimo apie du būties komponentus: apie papildo
mumą to, kas individualu, autonomiška, imanentiška, nesutapati
nama su kitu, ir to, kas vientisa, kas vienija tai, kas individualu, 
su visuma. Tas klausimas bus pagrindinis knygos trečiosios dalies 
klausimas, kur jis susijęs su nemirtingumo problema. Cia paliesime 
jį tik iš vienos pusės ir siedami su neklasikinio mokslo pobūdžiu. 

Reliatyvumo teorija savo išbaigta forma (kaip „surasta" tiesa) 
nusako individo — dalelės, signalo, apskritai fizikinio objekto —• 
elgseną kaip kitų kūnų poveikio (įvairių laukų šaltinių, sukreivi
nančių erdve-laiką (gravitacinį lauką) arba pakeičiančių fizikinio 
objekto pasaulinę liniją duotoje erdvėje-laike, pagal apibrėžtą me
triką) rezultatą. Tačiau ir šia palyginti nusistovėjusia ir stabilia 
forma reliatyvumo teorija kalba apie objektus, turinčius rimties 
masę — baigtinę arba nulinę, turinčius krūvį ir neištirpstantį visu
mos dėsningumuose bei nesutapatinamą su išoriniais impulsais in
dividualumą. Tai darosi dar aiškiau, kai reliatyvumo teoriją trak
tuojame kaip „tiesos siekimą", kaip kažką, kas turi nerealizuotų 
tendencijų, nevienareikšmių prognozių. 

Tos nerealizuotos tendencijos veda į vieningąją elementariųjų 
dalelių teoriją, kuri galės paaiškinti įvairių laukų ypatumus ir tų 
laukų kvantus skiriančių savybių — įvairaus tipo elementariųjų da
lelių masės, spektro, krūvių ir t. t.— prigimtį. Tame kelyje relia
tyvumo teorija susijungia su kvantine mechanika — teorija, kuri iš 
pat pradžių buvo grindžiama dalelių individualia būtimi, kurios 
dėsningumų negalima traktuoti kaip makroskopinės pasaulio san
daros. 

Neklasikinis mokslas apskritai nesitenkina išorinių poveikių fi
zikiniam objektui analize. Jis atsižvelgia ir Į atvirkštinę schemą: 
individo, mikroobjekto, dalelės elgsena daro poveikį makroskopi-
nio pasaulio, dalelių aibių, dalelių sistemų būsenai. Neklasikinis 
mokslas tiria reakcijas, kurios klasikinio mokslo požiūriu praside
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da paradoksaliu aktu mikropasaulyje ir duoda makroskopinių tie
siogiai pastebimų rezultatų. 

Neklasikinis mokslas — tai mokslas, Iš principo neignoruojantls 
individualių procesų, individų likimo, to, kad individai gali per
žengti ribą, kuri jiems numatyta pagal makroskopinius dėsnius. 

Klasikinė termodinamika pradėjo nuo molekulės likimo ignora
vimo. Neklasikinis mokslas ir eksperimente, ir teorinėje analizėje 
pradeda nuo mikroobjekto elgsenos apibūdinimo. 

Analogiškai neklasikinis mokslas jau nelaiko konkrečių schemų 
paprastomis galutinai nustatyto bendrojo dėsnio iliustracijomis. Cia 
taip pat vyksta savotiškos „grandininės reakcijos". Maiklsono ban
dymo rezultatas sukėlė tokią „grandininę reakciją"—jis privertė 
pakeisti bendrąjį dėsnį, pačią bendriausią erdvės ir laiko sampratą. 

Panašiai yra ir taikant neklasikinį mokslą technikoje, kuri pa
grįsta reliatyvistinių ir kvantinių schemų pritaikymu. Čia, kaip ir 
eksperimente, gamybos rezultatas yra ne tik produkcija ir ne tik 
ciklo pakartojimas, bet ir neišvengiamas ciklo pasikeitimas, be to, 
kartais fundamentalus pasikeitimas, t. y. perėjimas prie iš principo 
naujų pagal savo fizikines savybes ciklo pagrindų ir prie kartu su 
juo vykstančio fundamentaliųjų fizikinių vaizdinių keitimosi. 

Todėl šiuolaikiniam mokslininkui būdinga perėjimo prie para
doksaliausių, naujų pasaulio sampratų laisvė yra tik ryški ir aiški 
visos šiuolaikinės civilizacijos bendrųjų bruožų apraiška. 

Būdingieji neklasikinio mokslo bruožai įkūnija laisvo žmogaus, 
apie kurį kalbėjo Spinoza, idealą. Mes tik pridursime, kad neklasi
kinis mokslas, kaip ir kiekvienas neklasikinis bendresnės koncepci
jos, bendresnio principo įkūnijimas, modifikuoja tą koncepciją, tą 
principą. Epikūro formulė buvo negatyvi. Spinozos formulė — po
zityvi. Ji žmogaus išsivadavimą iš mirties baimės ir minčių apie 
mirtį susieja su žmogaus ištirpimu visumoje, kosmose. Tos koncep
cijos realizavimas pakeičia ją pačią: laisvas žmogus ne ištirpsta 
gamtoje, o pertvarko ją. Mirties baimė įveikiama ne per asmenybės 
susvetimėjimą, o per jos objektyvaciją. Asmenybė netampa atsitik
tiniu ir neesminiu visumos protuberancu, ji — visumos persitvar
kymo eventualus šaltinis, o asmeninė mirtis žmonėms — jau ne širdį 
stingdanti šmėkla, bet ramaus „vakaro" liūdesio priežastis. Tai ne 
siaubas prieš nebūtį, o apgailestavimas dėl praeinančios būties, dėl 
jos konkrečių, individualių grandžių. Toks jausmas ir tokia mintis 
neperžengia Spinozos „laisvo žmogaus" psichologijos ribų. Tai min
tis ne apie mirtį, o apie gyvenimą, apie jo individualias, nepakarto
jamas apraiškas. 

Taigi mirties problema susijusi su asmeninio egzistavimo ir vi
sumos problema. Mes grįšime prie tos problemos viename iš pas
kesnių skyrių. 
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G U L I V E R I O M I R T I S 

Bavarijos dailininkas Jozeias Barlis, 
1927 metais tapęs Einšteino port
retą, 1938 metais pabėgo iš nacis
tinio kalėjimo ir atvyko į Piinsto-
ną. Čia jis paklausė vieną senį, ko
dėl jis taip žavisi Einšteinu, nieko 
nežinodamas apie mokslininko vei
kalų turinį. Senis atsakė: „Kai aš 
pagalvoju apie profesorių Einštei
ną, aš pajuntu, tarsi jau esu ne 
vienišas". 

L. Inieldas 

1955 metų balandžio mėnesį Koeno vizito metu Einšteinas jautėsi 
gerai. Po keleto dienų vienas iš prinstoniečių draugų (Koenas, ku
ris pasakoja apie tai, nemini jo vardo) nuėjo kartu su Einšteinu į 
ligoninę aplankyti Margo, sergančią reumatizmu. Paskui jie ilgai 
vaikštinėjo kalbėdamiesi apie mirtį. Einšteino draugas pasakė kaž
kokį posakį tema: kas yra mirtis žmogui. „Taip pat palengvėji
mas",— pridūrė Einšteinas. 

Tai nebuvo kažkas nauja. Einšteinas mylėjo gyvenimą, bet ne
paisant to, jau prieš keletą metų laišką Solovinui baigė žodžiais: 
„numirti — irgi ne taip blogai" 1 . Tai ne abejingumas gyvenimui, tai 
aukščiausia meilės gyvenimui, užpildytam tuo, kas „neasmeniška", 
forma, tai požiūris į gyvenimą, artimas helenistinei harmonijai, ta
čiau priklausantis svarbiausių „neasmeniškų" uždavinių, kokie ka
da nors yra iškilę žmonijai, amžiui. 

Po savaitės, balandžio 13 dieną, Einšteinas pasijuto blogai, jautė 
smarkų skausmą dešinėje pilvo pusėje. Gydytojai nustatė aortos 
aneurizmą ir pasiūlė operuotis. Einšteinas atsisakė. 

Jo jėgos seko. Sekmadienį, balandžio 17-ąją, Einšteinas pasijuto 
truputį geriau. Pas jį atėjo Hansas Albertas. Einšteinas kalbėjosi su 
sūnumi ir skundėsi, jog sunku kurti vieningosios lauko teorijos 
matematinį aparatą. Tai buvo, kaip dabar žinome, ne laikinų sun
kumų išraiška, o fundamentalus ir labai dramatiškas Einšteino kū
rybinio kelio ypatumas. 

Einšteinas gulėjo toje pačioje ligoninėje, kurioje buvo Margo. 
Balandžio 17-osios vakare Margo atvežė kėdėje prie Einšteino lo
vos. Jis jautėsi gerai, pasikalbėjo su ja ir išsiskyrė. Elena Diukas 
išėjo iš ligoninės dar anksčiau. Naktį, po pirmos, slaugė mis Roz-
sel pastebėjo, kad Einšteinas pro miegus sunkiai kvėpuoja. Ji no-

I Lettres a Solovine, p. 71. 
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rėjo pakviesti gydytoją, tačiau išgirdo, kaip Einšteinas ištarė kele
tą žodžių vokiškai. Slaugė nesuprato jų, tačiau priėjo prie lovos. 
Tuo momentu — buVô dvidešimt penkios minutės antros — Einštei
nas mirė. Skrodimas nustatė kraujo išsiliejimą iš aortos } pilvo 
ertmę. 

Einšteino testamentas jau buvo paskelbtas. J is prašė neleisti at
likti religinių apeigų ir jokių oficialių ceremonijų. Pagal jo pagei
davimą net laidotuvių vieta ir laikas niekam nebuvo pranešta, iš
skyrus keletą artimiausių draugų, kurie palydėjo Einšteino kūną J 
krematoriumą. Pelenai buvo išbarstyti pavėjui. 

įspūdis, kurį Einšteino mirtis padarė žmonijai, leidžia prisiminti 
novelę „Guliverio mirtis", kurią parašė Leonidas Andrejevas po 
Levo Tolstojaus mirties. Kai Guliveris buvo gyvas, liliputai girdė
davo naktimis jo širdies plakimą. Tokį jausmą jautė žmonės, kol 
buvo gyvas Einšteinas. Dabar milžino širdis nutilo. Panašų jausmą 
patiria žmonės, kai miršta įžymus visuomenės veikėjas arba genia
lus rašytojas. Pirmą kartą taip buvo jaučiama gamtos tyrėjo mirtis. 

Kur čia paslaptis? Iš kur tas ne tik bendros neatitaisomos ne
tekties, bet ir asmeninės, individualios netekties jausmas, kurį pa
tyrė kiekvienas iš Einšteino amžininkų, nors bent ką žinojusių 
apie jį? 

Man atrodo, tokia reakcija į gamtos tyrėjo mirtį susijusi su kai 
kuriomis fundamentaliomis naujos epochos savybėmis. Čia turima 
omenyje ne tik mokslo vieta šiuolaikiniame gyvenime ir šių dienų 
žmogaus psichologijoje. Cia kalbama apie platesnę problemą — 
apie proto ir jausmų reliatyvųjį vaidmenį žmonijos istorijoje, apie 
pasaulio racionalaus pažinimo vaidmenį šiuolaikinių moralinių idea
lų formavime. 

Asmeninės, individualios netekties jausmas, būtent jausmas, o 
ne vien netekties suvokimas, apibūdina ne tik žmonių požiūrį į 
Einšteiną, bet ir jų požiūrį į šiuolaikinį mokslą. Einšteinas šia pras
me ne išimtis, o pradžia; neturintis precedento emocinis jo mirtie3 
efektas rodo esminį mokslo padėties visuomenėje pasikeitimą, jo 
poveikį visuomenės ir individo psichologijai, ir visų pirma šiuolai
kinio mokslo moralinį autoritetą. 

Toks teiginys atrodo beveik paradoksalus. Niekad mokslas dar 
nekėlė tokių paplitusių, nors galbūt ir nepagrįstų abejonių dėl sa
vo moralinės vertės. Niekad dar taip dažnai nebuvo priešpriešina
mi vienas kitam žmonijos sąžinė ir protas, žmonijos moraline savi
monė ir Visatos racionaliojo pažinimo rezultatų bei metodų visuma. 

Tačiau minėtosios tendencijos gan aiškiai prieštarauja šiuolai
kinės kultūros tendencijoms. Svarbiausioms tendencijoms. Šiuolai
kinė epocha reikalauja, kad išnyktų atotrūkis tarp mokslo raciona-

lizmo ir būties iracionalumo, tarp mokslo intelektinių potencijų ir 
visų kitų sričių, įeinančių į kultūros sąvoką, lygio — ekonominio 
aprūpintumo, socialinio organizuotumo ir realaus gyvenimo pri
klausomumo nuo moralinių idealų. 

Ar gali mokslo racionalizmas racionalizuoti žmogaus būtį ir da
ryti ją pavaldžią racionaliems moraliniams idealams? Atsakymas į 
šį klausimą susijęs su esamos tikrovės ir to, kas turi būti, radikaliu 
pasikeitimu. Esamos tikrovės, jos dinamikos, jos ateities kaip da
barties funkcijos (čia esamos tikrovės kauzalinės analizės pagrin
das) tyrinėjimas paverčia tai, kas turėtų būti, į kažką objektyvaus, 
Į pasaulio objektyvaus pažinimo sistemą įveda moralinius idealus. 
Tarpinė grandis tarp mokslo racionalizmo ir būties racionalizavi-
mo — socialinės ir moralinės harmonijos — yra gamybinių jėgų 
(mokslas laikui bėgant tampa vis dinamlškesne ir betarpiškesne 
gamybinių jėgų dalimi), nulemiančių visuomenės ekonominę bazę ir 
ant jos išaugantį visuomeninį antstatą, vystymasis. Gamybinių jėgų 
vystymasis, neatskiriamai susijęs su racionaliu gamtos pažinimu, 
galiausiai yra bendro vystymosi, vedančio į socialinę harmoniją ir 
realizuojančio žmonijos etinius rezultatus, varomoji jėga. 

Jeigu tokios koncepcijos požiūriu pažvelgtume į neklasikinio 
mokslo vaidmenį visuomenės raidoje ir moralinių bei visuomeninių 
idealų realizavime, galėtume prieiti prie tokios išvados. XX am
žiaus mokslas kur kas aiškesne forma negu anksčiau išreiškia 
XVII—XIX amžių mokslui būdingą racionalizuojančiąja funkciją. 
Cia jau nėra ilgą grandinę sudarančių neryškių ir antraeilių gran
džių pereinant nuo mokslo racionalizmo, nuo kosminio rafio suvo
kimo prie racionalių visuomeninių formų. Neklasikinis mokslas yra 
tiksliai lr aiškiai susijęs su abiem poliais — ir su Visatos ratio, ir 
su visuomeninės būties iatio. Pirmasis ryšys išplaukia iš bendrųjų 
principų ir bendrųjų vaizdinių apie Visatą nepastovumo, kuris toks 
būdingas neklasikiniam mokslui ir yra pagrindinis jo stiliaus bruo
žas. Šiuolaikinėje fizikoje pavieniai klausimai, pavyzdžiui, susiję su 
tam tikru dalelių tipu, aiškiai neišsprendžiami be vienokio ar ki
tokio dalelių spektro, o galbūt ir be astrofizikinių vaizdinių revi
davimo, t. y. nepertvarkius kosmoso ir mikrokosmoso viso bendrojo 
vaizdo, nepriartėjus prie konkretesnės ir tikslesnės pasaulio ratio 
koncepcijos. Antra vertus, neklasikinis mokslas, neprarasdamas sa
vo integraliojo stiliaus, dinamiškiau veikia techniką, be to, dinamiš
kumo lygis, tai, kad mokslas sukelia ne tik nemažėjantį greitį, bet 
ir nemažėjantį techninės pažangos pagreitį, priklauso nuo to integ
raliojo stiliaus, nuo fundamentaliųjų vaizdinių apie pasaulį nepa
stovumo ir kintamumo. 

Su mokslo racionalizuojančiu efektu, su jo nuolatiniu ėjimu J 
socialinę ir moralinę harmoniją susijęs ir mokslo moralinis elek-
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tas. Šiuolaikinis mokslas, taip pat kaip ir klasikinis, ne tik teikia 
žmogui žinių apie pasaulį, bet ir įteigia jam tam tikras emocijas. 
Tačiau emocinis plačiųjų sluoksnių pakilimas pasireikšdavo klasi
kinio mokslo genezės metu ir labai radikaliai keičiantis jo kursui. 
Šiuolaikiniame moksle tokie pokyčiai vyksta be paliovos. Mokslas 
įteigia šiuolaikiniam žmogui vilčių, nerimo, leidžia pajusti ryšį su 
praeities kartomis ir su ateitimi — labai platų emocijų spektrą. Kon
krečiai, domėjimąsi ateitimi, rūpinimąsi ateitimi, meilę ateičiai — 
šiuolaikinės visuomenės psichologijos prognozinį komponentą. Tas 
komponentas neatskiriamas nuo pozityvių idealų. Retrospektyvūs 
vertinimai nukreipti į praeitį, pozityvūs idealai — į ateitį. Šiuolai
kinis prognozinio mąstymo protrūkis būdingas ne tik mokslinei 
minčiai ir iš viso neapsiriboja mąstymu, jis įgyja emocinį pobūdį. 
Ir jis, matyt, gilesnis ir ilgiau trunkąs negu jo prieštara — pozity
viųjų idealų neigimas. 

Reikia pabrėžti, kad mokslas veikia socialinę psichologiją dau
giausia per intuiciją, per tai, ką galima būtų pavadinti socialine in
tuicija. Kaip tik todėl Einšteino moralinis autoritetas buvo toks di
delis ne tik moksliniuose sluoksniuose, bet ir platesniuose, kur jo 
idėjų turinys buvo žinomas tik iš nuogirdų — nepakankamai, kad 
būtų galima daryti logiškas išvadas, bet pakankamai, kad būtų ga
lima jausti tų idėjų ryšį su moraliniais idealais. Beje, ir moksliniuo
se sluoksniuose, kur Einšteino pradinės fizikinės koncepcijos buvo 
gerai žinomos, jų moralinis efektas buvo suvokiamas daugiau in
tuityviai. Kad ir kaip ten būtų, intuicija buvo būtina sąlyga Einš
teino idėjoms ir apskritai neklasikinio mokslo moraliniam efektui 
suvokti. 

Ir dar vienas momentas, susijęs su intuityviu, daugiausia psicho
loginiu, o ne loginiu neklasikinio mokslo ryšio su žmogaus emoci
niu pasauliu ir jo moraliniais idealais suvokimu. Tas ryšys buvo la
bai asmeninis. Plačiųjų sluoksnių žmonių sąmonę veikė ne Einštei
no idėjų abstraktusis turinys, o paties Einšteino gyvas paveikslas, 
konkrečios ypatybės, išvaizda, įpročiai, elgesys. O jeigu tai nebuvo 
žinoma, „guliveriškumo" pojūtį kėlė visą laiką esantis, visą laiką 
išliekantis žinojimas, jog kažkur gyvena žmogus, absoliučiai drą
siai mąstantis vis apie pačias fundamentaliausias pasaulio sandaros 
paslaptis. Toks vaizdinys, niekada neišnykdavęs iš Einšteino amži
ninkų sąmonės ir pasąmonės, ir buvo „milžiniškos širdies plakimas". 
Loginio ir abstraktaus ryšio tarp mokslo ir visuomeninės harmoni
jos idealų pakako, kad mokslininkas turėtų moralinį autoritetą. Ta
čiau čia buvo ne vien tik autoritetas, Einšteiną mylėjo, ir jo mirti9 
sukėlė visuotinį sielvartą, rodantį labai asmenišką mąstytojo ryšį 
su savo amžininkais. Tai buvo tas pats ramus „vakaro" liūdesys dėl 
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užgęstančio individualaus gyvenimo. Ramus, nes pagrindinis lndivi^ 
dualaus gyvenimo turinys yra ne egzistencija, o būtis: individualus 
gyvenimas užpildytas tuo, kas neasmeniška, kas neišnyksta, kas ne
mirtinga. Liūdesys, kadangi būtis apima ir tai, kas anlasmeniška 
(tas „antasmeniškumas" realizuotas per tai, kas asmeniška), indivi
dualų nepakartojamumą. Tas liūdesys išreiškia to, kas asmeniška, 
nemirtingumą. Einšteino mirtis ir jos rezonansas kelia mintį ne apie 
nemirtingumą kaip to, kas asmeniška, ištirpimą tame, kas antasme-
niška, o apie nemirtingumą kaip harmoniją, kurioje asmenybė įne
ša į antasmenišką sferą savo nepakartojamą įnašą. To įnašo nepa
kartojamumas, jo išlikimas ir tuo pačiu metu Išnykimas amžinai —i 
sudėtingo reagavimo į žmogaus mirtį šaltinis, 



NEMIRTINGUMAS 

P R O T O N E M I R T I N G U M A S 

Gyventi—vadinasi, keistis, ii mūsą 
minčių, užfiksuotų plunksna, po
mirtinis gyvenimas paklūsta tiems 
patiems įstatymams) jos toliau gy
vena tik nuolat keisdamosi ir fap-
damos vis nepanašesnėmis į tas, ko-
klos jos buvo, kai atsirado pasauly'. 
]e, gimusios mūsų sieloje. 

Anatolis Fransas 

Nemirtingumo problema gali būti traktuojama kaip tapatumo prob
lema, konkrečiau — tapatumo pačiam sau problema. Mirtis, apie ku
rią buvo kalbama anksčiau,— tai pačiai sau tapačios būties nutrū
kimas, pačiam sau tapataus objekto išnykimas, jo pavirtimas į se
najam netapatų naują objektą, neturintį senų, tapačių, invariantiškų 
predikatų. Tačiau tai — trivialus, grynai negatyvus apibrėžimas. 
Tokiame apibrėžime dingsta bet kokia nemirtingumo sąvokos pras
mė. Absoliutus tapatumas pačiam sau negali būti nemirtingumas* 
kadangi tapatumas nėra gyvenimas, būtis, buvimas. 

Jeigu objektas nekeičia predikatų, paprasčiausiu atveju padė
ties erdvėje ir laike, jis neegzistuoja, jo būtis yra suspausta į ne
turinčią trukmės akimirką, tai nulinė laiko požiūriu būtis, t. y. ne
būtis. Nejudrios ir vienalytės Parmenido būties nemirtingumas — 
tai nebūties nemirtingumas — tai negatyvi, triviali ir iš esmės tuš
čia, neturinti ontologinės prasmės sąvoka. 

Išliekančiojo invarianto sąvoka neturi prasmės be kitimo sam
pratos. Gyvas, judantis, pretenduojantis į nemirtingumą objektas 
panašus į fotoną: pastarasis egzistuoja, kol juda (tuštumoje — vie
nodu greičiu visų kitų kūnų, visų kitų atskaitos sistemų atžvilgiu). 

Einšteino teorijos realaus, egzistuojančio objekto būtino judėji
mo koncepcija turėjo aiškų fizikinį ekvivalentą. Tačiau ji buvo ir 
anksčiau. Nemirtingumas visada būdavo suprantamas ne tiktai kaip 
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tapatumo problema, bet ir kaip netapatumo, keitimosi, persiforma-
vimo problema. 

Nenutrūkstamo persiformavimo. Nenutrūkstamo — vėlgi ne ta 
negatyviąja prasme, kad nėra sustojimų, pertraukų, „antraktų", o 
sudėtingesne ir visiškai pozityvia prasme. Tapatumo ir netapatumo 
sąvokos gali būti taikomos kai kuriose baigtinėse erdvės ir laiko 
srityse. Tačiau jau senovėje tas sąvokas, kaip ir egzistavimo, .buvi
mo, būties sąvokas, norėta taikyti lokaliai sričiai, čia-dabar sričiai. 
Ar egzistuoja „čia ir dabar" objektas? Tarsi ir neegzistuoja: čia ir 
dabar objektas egzistuoju neturinčią trukmės akimirką, t. y. ne
egzistuoja. Tačiau jei jis neegzistuoja kiekviename „čia ir dabar", 
tai jis neegzistuoja ir baigtinėje erdvės-laiko srityje. Zenono apori-
jos daro abejotiną ne tiktai objekto judėjimą, bet ir jo būtį, kuri ir 
be judėjimo, ir be lokalaus buvimo praranda prasmę. 

Mokslas išsklaidė tas abejones. Lokali būtis reali, kadangi, būda
mas čia-dabar, objektas sąveikauja su kitais objektais, su kosmosu, 
jis keičia įvykių tėkmę talpinančioje tą objektą sįstemoje, keičia 
kosminę evoliuciją. Keičia ateitį, ir į lokalinę būtį Įeina prognozė, 
tolesnis virtualinis judėjimas. Šį be galo paradoksalų statiškam mąs
tymui požiūrį visiškai realizuoja diferencialinis skaičiavimas ir di
ferencialinė judėjimo samprata. Tokia samprata priskiria greitį, pa
greitį ir kitas laiko atžvilgiu išvestines dalelei, esančiai čia-dabar, 
tam tikrame taške ir tam tikru momentu. Kartu į lokalinę^ būtį įeina 
judėjimas, čia-dabar jau nėra izoliuota nuo visumos. Triumfuoja 
senoji Džordano Bruno ir visų, kas ją iš didžiojo neapoliečio per
ėmė, koncepcija: individualaus objekto realioji būtis išplaukia iš jo 
ryšio su visuma. Tačiau dabar ta koncepcija modifikuojama: tai, 
kas individualu, neturi būties, jeigu nėra jį veikiančios visumos, bet 
ir visuma iliuzinė, jeigu nėra sąveikos, jeigu lokalus egzistavimas 
nedaro įtakos visumai, neturi ko nors savito, nepakartojamo, indi
vidualaus, visiškai neištirpstančio visumoje. 

Neklasikinis mokslas vaizduoja dalelę, kuri įgyja apibrėžtus čia 
ir dabar predikatus susiliesdama su liniuočių sistema, su atskaitos 
sistema. Toks pradinis reliatyvumo teorijos teiginys. Kvantinė me
chanika reikalauja ryšio tarp individo ir jį talpinančios sistemos dar 
kategoriškesne ir aiškesne forma. Dalelė neturi nei ' tam tikro apibrėž
to impulso, nei apibrėžtos energijos konkrečiame taške konkrečiu 
momentu, jeigu ji nepradeda sąveikauti su makroskopiniyi prietaisu, 
o ta sąvoka nekontroliuojamai keičia dalelės padėtį ir lokalizaciją 
laike, t. y. jos čia-dabar. Taigi būties komponentai — dalelės indivi
dualus egzistavimas ir su ja sąveikaujančio makropasaulio egzista
vimas — neatskiriami vienas nuo kito, vienas be kito praranda pras
mę ir kartu vienas kitą daro negalimą. Toks santykis tarp indivi
d o — dalelės — ir makropasaulio, valdančio jos judėjimą (valdan
čio jos buvimo kiekvienu momentu kiekviename taške tikimybę), 
buvo pavadintas papildomumo sąryšiu. Boras norėjo jo rastą papil-
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domumo principą, be atominės fizikos, taikyti kitoms sritims. Iš 
tiesų fizika čia grąžina filosofijai tai, ką ji iš pastarosios buvo gavu
si. Grąžina gan sukonkretintu pavidalu, bet čia sukonkretinta labai 
sena samprata, tikriau pasakius, labai sena problema, klausimas, 
kuris filosofijos ir mokslo evoliucijoje nuolat iškyla. 

Jei pažvelgsime Į nemirtingumo problemą, siedami ją su pa
pildomumo sąvoka, tai į pirmą planą iškils papildomi poliai: būties 
tapatumas ir jos netapatumas. J ie daro vienas kitą negalimą ir ne
atskiriami vienas nuo kito realioje būtyje, tai būties komponentai. 
Būtis tęsiasi, jeigu išlieka pačiam sau tapatus būties subjektas ir jei
gu tą būties subjektą — invariantinių predikatų visumą — papildo 
predikatų kaita, evoliucija, persiformavimas. 

Pereikime kuriam laikui nuo tų kraštutinių abstrakcijų prie 
konkretesnių Einšteino kūrybos apibūdinimų. Cia reikėtų paimti į 
kabutes žodžius „kraštutinės abstrakcijos" ir „konkretesni apibūdini
mai". Abstraktūs būties apibrėžimai — tai aukščiausio laipsnio kon
kretybė, tai didžiulė apibrėžimų, perėjimų, atspalvių ir gyvų prieš
tarų gausybė. Juk čia kalbama apie tikrą, įvairialytę būtį, o ne apie 
išgrynintą būties abstrakciją, kurią Hėgelis teisingai sutapatino su 
taip pat išgrynintu „niekas". Čionai aiškinamoje nemirtingumo kon
cepcijoje būtis suprantama kaip nemirtinga, nes ji lieka tikra būti
mi, įvairialytę, „antiparmenidine", besikeičiančia, prieštaringa — 
aukščiausio laipsnio konkretybe. Antra vertus, Einšteino idėjos, iš 
jų ir pačios konkrečiausios, pačios „fizikiškiausios", išreikštos pa
čiose konkrečiausiose schemose su veidrodžiais, laikrodžiais ir li
niuotėmis, yra nemirtingos, kadangi jos sprendžia, modifikuoja, 
plėtoja, pagilina bendriausias mokslo problemas, kurios visada 
įeidavo į mokslą ir Visada įeis į jį. 

Kaip mums jau žinoma, Einšteinas vadovavosi dviem mokslinės 
teorijos tikrumo kriterijais — jos vidiniu tobulumu ir išoriniu pa
grįstumu. 

Ką reiškia šie kriterijai mokslinės idėjos nemirtingumui? 
Mokslinės idėjos vidinis tobulumas reiškia, kad ją natūraliai lo

giškai galima išvesti iš bendresnės idėjos. Ta idėja pasirodo esanti 
viena po kitos einančių, logiškai viena iš kitos išvedamų (kartu 
kažkuo tapačių) konkrečių idėjų įvairovės elementas. Tai ir yra 
konkrečios idėjos nemirtingumas: ji neišnyksta, o pereina į kitą, 
kažkuo tapačią jai idėją. Išorinis pagrįstumas — galimybė patikrinti 
eksperimentu — reiškia, kad loginių išvadų grandinės pagrindinės 
grandys įgyja ne tik loginį, bet ir empirinį, sensualinį pagrįstumą. 

Neklasikiniame moksle santykis tarp vieno ir kito — tarp logi
nio pagrįstumo, garantuojančio teorijos vidinį tobulumą, ir empi
rinio pagrįstumo, garantuojančio išorinį pagrįstumą — tampa gan 
ryškus ir jų ryšys bei neatskiriamumas pasirodo esą visiškai aiškūs. 
Empirinis pagrįstumas duoda paradoksalų rezultatą, kuris reikalau
ja, kad dėl loginio pagrįstumo, dėl vidinio tobulumo būtų modifi-
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kuoti bendrieji pradiniai principai. Kaip tik toks buvo reliatyvumo 
teorijos likimas. Maiklsono ir analogiškų bandymų rezultatai reika
lavo, kad dėl teorijos vidinio tobulumo būtų modifikuotos bendriau
sios erdvės ir- laiko sampratos. Bet tai buvo tiktai pradžia. Tolesnė 
teorijos raida, jos apibendrinimas judėjimams su pagreičiu reika
lavo, kad ankstesnių specialiosios. reliatyvumo teorijos teiginių bū
tų atsisakyta. Vėliau mėginimai sukurti vieningąją lauko teoriją, 
arba, vartojant šiuolaikiškesnę sąvoką, bendrąją elementariųjų da
lelių teoriją, reikalauja toliau modifikuoti pradinius principus. Tai 
ir yra teorijos nemir t ingumas—ne vis naujų ją iliustruojančių fak
tų ir jos negriaunančių patvirtinimų įterpimas, o pradinių principų 
keitimas vos atsiradus kiekvienam naujam išorinio pagrįstumo fak
tui, kiekvienam naujam eksperimentiniam patvirtinimui. Reliatyvu
mo teorijos nemirtingumas slypi ne klasikiniame paprastame pa
tvirtinime, įtraukiančiame į teoriją vis naujus pradinio principo 
nesugriaunamumą rodančius faktus. Specialiosios teorijos nemirtin
gumas— jos perėjimas į bendrąją teoriją, bendrosios teorijos ne
mirt ingumas— jos perėjimo į vieningąją lauko teoriją perspekty
vos. Kaip tik taip žiūrėjo į reliatyvumo teoriją jos kūrėjas. Neklasi
kiniam mokslui būdingas savotiškas tragiškasis optimizmas: teorija 
turi galimybių būti nemirtinga, tačiau tas nemirtingumas — m o r s 
immortalis — tai pradinių principų performavimo, apribojimo, re
vidavimo, keitimo nemirtingumas. 

Tačiau moksle mors immortalis, nepaisant pažodinės prasmės, 
visiškai nereiškia, kad paprasčiausiai nutrūksta kiekvienas moksli
nės evoliucijos etapas. Tai ne mirties nemirtingumas, tai gyvenimo 
nemirtingumas. Mokslinė teorija gyvena, tai ji yra nemirtinga, o nė 
jos sunaikinimas. Mokslo nemirtingumo konstatavimas ne trivialus 
ir negatyvus konstatavimas, pavyzdžiui: „Kiekviena teorija kada 
nors miršta ir tas mirimas nenutrūkstamas". Kiekviena tikrai moks
linė teorija nemiršta ir jos nemirtingumo konstatavimas — sudėtin
gas ir pozityvus konstatavimas. . . 

Kas gi moksle nemiršta? 
Klasikinio mokslo laikais į šį klausimą atsakytų taip: moksle ne

mirtinga tai, kas suformuluota vienareikšmiškai ir patvirtinta visa
pusiškų eksperimentų. Mūsų laikais tam tikro panašumo į-tiesą tu
rėtų priešingas atsakymas: nemirtinga moksle yra jo klausiamasis 
komponentas, t. y. neišspręstos problemos, kurios adresuojamos at
eičiai, prieštaravimai, kurie stumia mokslą į tolesnius pakitimus, 
paradoksai, kurie veda mokslą į priekį. 

Tačiau tie du atsakymai neatitinka to, ką aiškiai demonstruoja 
neklasikinis mokslas. Pirmasis atsakymas — nemirtinga tai, kas 
vienareikšmiška, nustatyta, sustingę — kalba apie statulos nemir
tingumą, o ne apie nemirtingą mokslo gyvenimą. Antrasis atsaky
mas—nemir t ingas yra judėjimas, keitimasis —šliejasi prie pažo
dinės, trivialios ir negatyvios mors immortalis koncepcijos, čia kei-
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timasis neapima mokslo išliekančiojo invariantinio substrato. 
Pirmasis atsakymas mokslo nemirtingumo problemai perkelia par-
menidinį klausimo apie būtį sprendimą: būtį turi tik nejudri ir vie
nalytė substancija. Antrasis atsakymas analogiškas koncepcijoms, 
priskiriančioms substantiškumą judėjimui be to, kas juda. 

Einšteino mokslinė kūryba davė ir pozityvių rezultatų — viena
reikšmių fizikinių teorijų ir klausiamąjį komponentą. Pagrindinė 
neišspręsta problema, kurią Einšteinas paliko spręsti dvidešimta
jam, o gal ir ateinančiam šimtmečiui,— tai vieningosios lauko teo
rijos ir su ja susijusių „užkvantinių" dėsningumų, kurie valdo 
Įvairių laukų sąveikos ultrareliatyvistinius efektus, problema. Su 
tuo palikimu mokslas neišsiskirs; Einšteino koncepcijos paieškos, 
požiūriai ir sunkumai nuolat iškils mokslui kaip ir praėjusių šimt
mečių didžiųjų mąstytojų ieškojimai ir sunkumai. Tačiau į Einštei
no palikimą kartu, su neišspręstomis problemomis įėjo ir aktyvūs 
fondai — vienareikšmės fizikinės teorijos. 

Kas sudaro tų vienareikšmių mokslinių teorijų nemirtingumą? 
Jį sudaro ne tai, kad ten, kur jas galima pritaikyti, jos teisin

gos ir visada bus tikros. Toks mokslinių teorijų tikrumas — jų ne
mirtingumo sąlyga, o ne pagrindas. Pagrindas — tai tas atspindys 
vieningos, integralios, amžinai gyvos ir amžinai besikeičiančios 
tiesos, kurios išlikimas ir persiformavimas asocijuojasi su mokslo 
nemirtingumu. Šios integralios tiesos atspindys nušviečia kiekvieną 
teoriją ir suteikia jai bendresnę reikšmę, peržengiančią jos viena
reikšmio taikymo srities ribas. 

Keletas žodžių apie tokios srities ribas. Kiekvieno mąstytojo su
kurtame pasaulėvaizdyje retrospektyviai galima rasti jo ribas ir 
taip pat kūrybinio žygdarbio ribas. Niutonui tokios ribos buvo per
ėjimas nuo judėjimų, kurių greičio negalima sugretinti su šviesos 
sklidimo greičiu, prie judėjimų, sugretinamų su juo. Tokių judėji
mų pasaulyje Niutono dėsniai ir visų pirma klasikinė greičių su
dėties taisyklė nustoja buvę pakankamai tikslūs. Čia yra Niutono 
mechanikos ribos. Einšteino mechanika taip pat turi savo ribas, ku
rios platesnės už Niutono mechanikos ribas. Tačiau tose ribose mi
nėtos teorijos išlieka teisingos, jos gali būti apibendrinamos, su
konkretinamos pereinant prie .kitų reiškinių, tačiau niekuomet ne
gali būti atmestos. 

Niutono teorija visada praktiškai teisingai atvaizduos lėtai pa
lyginti su šviesos greičiu judančių kūnų pasaulį. Specialioji relia
tyvumo teorija visada teisingai atvaizduos judančių kūnų pasaulį, 
kai gravitaciniai laukai labai silpni ir jų galima nepaisyti. Bendroji 
reliatyvumo teorija visada teisingai atspindės kūnų, išliekančių ta-
pačiais sau ir nuolat judančių gravitaciniame lauke, pasaulį. 

Jeigu šių teorijų taikymo sritys yra ribotos, täi kur yra jų ry
šys su integraliąja t iesa—besikeičiančiu, tačiau kartu istoriškai 
invariantišku, sau tapačių mokslo substratu? Kur yra jų ryšys su 
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vieningu mokslo turiniu, kuris keičiasi, tačiau nemiršta? Toks integ
ralusis mokslo turinys,, visą mokslą kertanti ašis yra gamtos darnu
mo, visatos ratio reiškinių priežastinio ryšio idėja. Ta neišnykstanti 
ir niekad neįgyjanti išsamios galutinės formos idėja kiekviename 
naujame pasaulėvaizdyje įgyja naujų aspektų ir niuansų. Sios vie
ningos, pačiai sau tapačios idėjos turtinimas ir gilinimas — amžinas, 
visiems laikams išliekantis gamtos tyrėjo įnašas į mokslą. 

Mokslo požiūriu pasaulio ratio sudaro vykstančių procesų prie
žastinis ryšys. Mokslas ieško reiškinių priežasčių. Pagal pagrindinę 
Spinozos idėją mokslas mato Visatoje savo egzistavimo priežastį, 
savo paties priežastį (causa sui) ir gamtą traktuoja ne tik kaip su
kurtą (natūra naturata), bet ir kaip kuriančią (natūra naturans). Ta
čiau ta idėja nėra sustingusi, galutinė, duota visiems laikams. Pasau
lio priežastinio darnumo idėja evoliucionuoja, ji yra patiems sau ta
pačių pokyčių substratas. Pokyčių sąvoka praranda prasmę be pa
čiam sau tapataus substrato sąvokos, bet ir pastarasis praranda pras
mę be kitimo sąvokos. Klasikinį priežastingumą keičia reliatyvistinis 
(atmetantis momentinius kauzalinius ryšius, nustatantis ribinį proce
sų, siejančių įvykius, greitį); reliatyvistinį priežastingumą papildo 
kvantinis (banginiai procesai nulemia lokalinių įvykių tikimybę), 
toliau — perėjimas prie dar sudėtingesnio, ultrarelialyvistinio prie
žastingumo, valdančio elementarių dalelių virsmus. Tačiau visose 
šiose modifikacijose priežastingumas išlieka kaip neišnykstantis, 
pačiam sau tapatus substratas, ištisinis išliekantysis mokslo substra
tas, kaip kiekvienos naujos modifikacijos nemirtingumo pagrindas. 
Kiekviena modifikacija ne tik apriboja, bet ir šiek tiek, kai proce
sai sudėtingesni, panaikina ankstesniąją. Ji patvirtina ją, daro gy
vą, evoliucionuojančią. Ji teikia naujų apibrėžimų ir niuansų besi
vystančiam pasaulio priežastinio ratio principui. Tas nemirtingos 
visumos atspindys daro nemirtingą kiekvieną modifikaciją, kiek
vieną mokslo istorinės evoliucijos grandį, kiekvieną įnašą į tą evo
liuciją. 

Labai dažnai toks įnašas faktiškai padaromas, tačiau tiksliai ne
nurodoma, į kokį fondą jis patenka. Daugelis mokslininkų plėtoja, 
konkretina, tobulina priežastingumo principą aiškiai neįsivaizduo
dami tokio jų atradimo efekto. Einšteinas neįėjo į tokių mokslininkų 
skaičių. J is žinojo, kad kiekvienas mokslinės teorijos įnašas į pa
grindinį, istoriškai invariantišką, neišardomą mokslo fondą yra bū
tent gamtos visumos priežastinio aiškinimo apoteozė. 

Nereikia manyti, kad tame fonde kiekviena nauja, eksperimen
tiškai patikrinta ir panaudota mokslinė teorija tiesiog prisijungia 
prie ankstesniųjų. Taip pat negalima' manyti, kad aktyvų fondas at
skirtas nuo neišspręstų problemų fondo. Kiekviena pozityvi teori
ja, kiekvienas pozityvus sprendimas apima gausybę naujų klausi
mų— daugiau negu ta teorija jų yra išsprendusi. Tiktai dogmatiš
kas naujos teorijos interpretavimas pašalina iš regėjimo lauko 
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naujus klausimus, sunkumus ir prieštaravimus. Pastarieji reiškia 
tolesnio teorijos plėtojimo neišvengiamumą, t. .y. jos gyvą nemir
tingumą, kuris skiriasi nuo statulos nemirtingumo. 

Reliatyvumo teorija yra mokslo aktyve: specialioji teorija yra 
tokios pat išbaigtos ir vienareikšmės formos, kaip, sakysim, termo
dinamika, o bendroji teorija, nors ir nepasiekė tokios formos, yra 
logiškai tobula gravitacijos teorija. Tačiau reliatyvumo teorija iš
kėlė mokslui dalelių virsmų problemą, laukų, sąveikos problemą, 
reliatyvumo postulatų (teiginių apie vienokią ar kitokią mastelių ir 
laikrodžių elgseną) išvedimo iš medžiagos ir spinduliavimo atomis-
tinės sandaros (o galbūt ir iš erdvės-laiko atomistinės sandaros) 
problemą. Tų problemų daug, jos sudėtingesnės ir aktualesnės negu 
tos, kurias kadaise iškėlė Maiklsono eksperimentas. 

Minėtoms kvantinėms-reliatyvistinėms problemoms būdinga 
štai kas. 

Paskutiniajame mūsų amžiaus ketvirtadalyje negali kilti abejo
nių, jog būtina iš esmės performuoti pasaulėvaizdi, kad būtų įveikti 
eiliniai teorinės fizikos sunkumai, be to, mūsų akyse keičiasi ir pati 
žodžių „esminis pasaulėvaizdžio performavimas" prasmė. Prie to 
reikia kiek apsistoti. 

Daugiau kaip per tris šimtmečius esmingiausias pasaulio sanda
ros modelio performavimas buvo heliocentrinė revoliucija. Ji pasi
rodė esanti bendresnių pasaulėvaizdžio pokyčių prologas — jo pra
dinio vaizdo reformavimas: XVII amžiuje aristoteliškąsias substan
cinio (atsiradimo ir išnykimo) ir kokybinio judėjimo kategorijas 
pradėta traktuoti kaip kažką, ką galima paaiškinti grynai mechaniš
kai kaip patiems sau tapačių kūnų paprasto poslinkio antrinius 
efektus. Pasaulyje nėra nieko, ko negalima būtų paaiškinti galiau
siai tokių kūnų tarpusavio išsidėstymu \ir santykiniu poslinkiu. 
Elektrodinamika sukėlė tokio klasikinio idealo krizę, ir jį pavyko 
išgelbėti visiškai paradoksalia vienodo šviesos greičio viena kitos 
atžvilgiu judančiose sistemose samprata. 

XIX a. buvo pareikšta idėja, kuri, atrodė, dar radikaliau griovė 
ankstesnę sampratą. Neeuklidinė geometrija pasikėsino į sąryšius, 
kurie atrodė akivaizdūs ne tik ta elementaria prasme, kuria kažka
da buvo sakoma, jog „akivaizdu", kad žemė nejuda. Euklido teore
mos atrodė būdingos protui ir logiškai akivaizdžios. V. Kaganas yra 
pasakęs, kad „lengviau buvo pajudinti Zemę negu sumažinti tri
kampio kampų sumą, įrodyti, kad lygiagretės susikerta ir kad du 
statmenys į vieną tiesę susikerta" 1 . 

Lobačevskis ir Rymanas kalbėjo apie neeuklidinių sąryšių rea
lumą, tačiau iki Einšteino nebuvo logiškai užbaigtos teorijos, kuri 

1 Каган В, Ф. Речьчна торжественном заседании Казанского уни
верситета.—В сб.: Столетие неевклидовой геометрии Лобачевского 
Казань, 1927, с. 60—61. 
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traktuotų tuos sąryšius kaip tam tikrus ir neginčytinus fizikinius 
teiginius. Einšteinui radus neeuklidiniams sąryšiams vienareikšmį 
fizikinį ekvivalentą, pasikeitė sąvokos „pasaulėvaizdžio performa
vimas" prasmė. Toks performavimas dabar reiškia ne tik perėjimą 
prie kitos, erdvėje judančių kūnų kinematinės schemos, bet ir per
ėjimą prie kitokio pačios erdvės traktavimo. 

Reliatyvumo teorijoje buvo ir dar radikalesnio žodžių „pasau
lėvaizdžio performavimas" prasmės pakeitimo užuomazgų. 

• Mintį apie rimties masės ir energijos kiekybinius sąryšius bei 
jų fizikinį ryšį realizavo pozitronų teorija, elektronų-pozitronų po
rų ir fotonų abipusio virsmo samprata, tolesnis virsmų sampratos 
plėtojimas ir pagaliau mėginimai sukurti judėjimo virsmo kon
cepciją. 

Norint sukurti pasaulėvaizdį, kuriame pradinė sąvoka būtų ele
mentariųjų dalelių virsmo diskrečiojo erdvės-laiko ląstelėse, reikia 
pereiti prie kitokio loginio algoritmo, prie kitokių loginio išprota
vimo normų. Dabar pasaulėvaizdžio performavimas — t a i ne tik nau
ja judančių kūnų kinematika, ne tik nauja geometrija, bet ir nauja 
logika. Tai dar didesnė „beprotybė", iš principo kitoks, radikales
nis tradicinių normų išsižadėjimas. 

Mokslo pažanga nesibaigia perėjimu prie tikslesnės pasaulio 
sampratos, nesutapatinama su tokiais perėjimais ir su perėjimų ra
dikalumo ir bendrumo didėjimu. Mokslo pažanga nematuojama gry
nai žinių lygiu ir net žinių lygio pirmąja bei antrąja laiko išvesti
ne. Keičiasi radikalumo, bendrumo, paradoksalumo, perėjimo prie 
naujų vaizdinių „beprotiškumo" „kokybinis rangas", tų apibrėžimų 
prasmė; nuo judančios Žemės kinetinio „beprotiškumo" prie neeuk-
lidinės Visatos fizikinio-geometrinio „beprotiškumo" ir nuo jo prie 
šiuolaikinės kvantinės-reliatyvistinės lauko teorijos loginių para
doksų. Kad ir kokia įprasta ir „akivaizdi" vėliau pasidarytų kiek
viena nauja mokslo pažangos grandis, ji uždeda mokslui vėliau ne
išnykstantį didesnės drąsos ir laisvės antspaudą. Kai mokslas išsiža
dėjo Ptolomėjaus sistemos antropomorfinio akivaizdumo, jis kartu 
išmoko išsižadėti ir kitų „akivaizdžių" absoliutų ir grįžti atgal jau 
negalėjo. Kai mokslas Visatai apibūdinti pradėjo operuoti kitomis 
geometrijomis, jis negalėjo vėl absoliutinti vieną iš jų kaip apriori
nę . Kai kvantinėje lauko teorijoje buvo pradėta naudotis įvairiomis 
loginių sprendinių sistemomis priklausomai nuo fizikinių sąlygų, 
mokslas jau negrįš prie absoliutinės logikos. Kovoje dėl tiesos 
mokslas įgyja ne tik naujų trofėjų, bet ir naujų ginklo rūšių. 

Šiuo požiūriu Einšteino darbai buvo impulsas radikaliai pertvar
kyti mokslą. Po Einšteino žmonės ne tik daugiau sužinodavo apie 
Visatą, bet ir pasikeitė mokslinio pažinimo stilius. Einšteino idėjos 
buvo didžioji eksperimentinių ir matematinių paradoksų sintezė, at
sisakymas vienos teorijos ribose nuo empirinio akivaizdumo (Ko
perniko tradicijų tęsinys) ir nuo įprastinių, atrodžiusių apriorinė-
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mis, matematinių (reliatyvumo teorijoje) ir loginių (kvantų teori
joje) normų. Toks poveikio mokslinei minčiai stilius yra 
negrįžtamasis, jo žymės išlieka visiems laikams. Einšteino idėjos 
nemirtingos ir todėl, kad jos yra mokslo negrįžtamojo artėjimo prie 
tiesos grandys, kad jos skatina mokslinio mąstymo metodų negrįž
tamąjį pertvarkymą. 

Mokslinės teorijos nemirtingumas išplaukia ne vien iš atsaky
mų, kuriuos ji pateikia, iš naujų problemų, kurias kelia mokslui; ir 
iš poveikio, kurį daro mokslinio pažinimo stiliui. Mokslas plėtojasi 
gyvai susipynus vidinėms varomosioms jėgoms su pačiais istoriniais 
praktikos ir visuomeninės minties daromais poveikiais, kuriems 
mokslas savo ruožtu daro esminę Įtaką. Mokslinė teorija įgyja is
torinę reikšmę, darydama poveikį istorinėms sąlygoms, gyvenimui, 
darbui ir žmonių sąmoningumui. 

Praeityje naujos fizikinės teorijos, norėdamos įsitvirtinti senų 
tradicinių pažiūrų vietoje, turėdavo nukreipti savo smaigalį prieš 
konkrečius fizikinius vaizdinius: prieš absoliutų viršaus ir apačios 
pobūdį, prieš Žemės nejudamumą, prieš amžinojo variklio galimu
mą ir t. t. Norėdama sugriauti klasikines erdvės ir laiko sąvokas,t 
reliatyvumo teorija turėjo, be konkrečių fizikinių sąvokų (nejudan
čio eterio ir t. t.), nukreipti savo smaigalį prieš dogmatizmo dvasią 
moksle, prieš dogmatizmą apskritai. Šviesos greičio pastovumo 
principas, naujoji teorija apie masę ir energiją, ekvivalentiškumo 
principas, erdvės-laiko kreivio samprata — šis kelias negali būti 
nueitas stichiškai, kaip nuoseklių, antidogmatiškų, iš tikrųjų moks
linių, apibendrinimų seka. Tas kelias buvo toks revoliucingas, jis 
sudavė tokius paradoksalius smūgius „akivaizdumui", kad jį nueiti 
buvo neįmanoma sąmoningai ir nuosekliai nenuvainikavus dogma
tizmo iš viso. Todėl antidogmatiniai Einšteino pasisakymai yra 
glaudžiai susipynę su pozityviuoju reliatyvumo teorijos-turiniu. 
Toks glaudus ryšys nėra akivaizdus sistemingai dėstant reliatyvu
mo teoriją, tačiau jis tampa ryškus dėstant ją istoriniame konteks
te, o dar ryškesnis dėstant Einšteino biografiją. Einšteino antidog-
matizmas nukreiptas ir prieš sąvokų fenomenologinį „akivaizdu
mą". Tokia pozicija, suprantama, negali pasenti — joje atsispindi 
nuolatinis mokslo atsinaujinimas. Mokslo dogmos yra laikinos, jo 
antidogmatizmas yra amžinas. Reliatyvumo teorija natūraliai įeina 
į idėjinį arsenalą tų visuomeninių jėgų, kurios suinteresuotos pa
šalinti ne tik eilinį barjerą, bet ir visus barjerus, kliudančius žmo
gui nesulaikomai ir nuolat gausinti žinias apie gamtą ir stiprinti 
valdžią gamtai. 

Dabar reikia kiek bendriau ir tiksliau apibrėžti du papildomus 
mokslinės teorijos komponentus, kurių vienovė suteikia tai teori
jai nemirtingumą. Tai, kaip matėme: 1) vienareikšmiai, susiforma
vę, patikimai teisingi esant tam tikriems parametrams pozityvieji 
teiginiai ir 2) perėjimai prie naujų teiginių. Pirmasis komponentas 
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turi nemirtingumo, kadangi taikymo sričių ribojamose teorijose 
realizuojama ir modifikuojama integrali, būdinga savo esme moks
lui, ištisinė idėja. Antrasis komponentas — mors immortalis, neiš
vengiamas ir visada mokslui būdingas vyraujančių koncepcijų'kei
timasis. Neklasikiniame moksle šių komponentų junginys tampa 
visiškas ir aiškus. Į reliatyvumo teorijos pozityvųjį turinį įeina kla
sikinės fizikos apribojimas sritimi mažų greičių, nesugretinamų su 
šviesos greičiu, ir kūnų mažų energijų, nesugretinamų su jų visa 
vidine energija — su mase, padauginta iš šviesos greičio kvadrato. 
Čia grandis mors immortalis, priskiriama praeičiai, klasikinei teori
jai, yra pozityvios koncepcijos, reliatyvumo teorijos, kaip viena
reikšmės, susiformavusios teorijos, aidas. Tačiau į reliatyvumo te
oriją įeina grandis mors immortalis, priskiriama pačiai sau. Kai 
Einšteinas rašė, kad reliatyvumo teorija liniuočių ir laikrodžių 
elgsenos neišveda iš jų atomistinės sandaros ir laikė tai teorijos 
trūkumu, tai buvo kalbama apie labai bendrą ir fundamentalią 
neklasikinio mokslo savybę. Neklasikinė teorija negali turėti ko
kios nors apriorinės, galutinės koncepcijos, kuri pagrįstų kitas, 
tačiau pati nereikalautų pagrindimo. Pradžia absoliutine prasme, 
pradžia, kuri pati nebūtų tęsinys, neklasikiniam mokslui yra sve
timas dalykas. Todėl į neklasikinę teoriją visada įeina konstatavi
mas: „Ši koncepcija paaiškina visa, kas pasakyta anksčiau, bet 
toliau žengti mes kol kas negalim, nors kelias ir eina toliau..." 

Toks konstatavimas tinka ir ateičiai, jis reiškia, kad dabarti
nės formos teoriją pakeis nauja, išsamesnė, paaiškinanti ir tą kon
cepciją, prieš kurią minėtoji teorija sustojo. Toks pripažinimas gali 
būti dramatiškas ir net tragiškas. Tokios buvo Einšteino vienin
gosios lauko teorijos paieškos. Bet tai yra gnoseologinio optimiz
mo tragedija, ji išplaukia iš neigimo „ignorabimus", iš loginės 
analizės apriorinės arba grynai empirinės ribos neigimo, iš Einš
teino pasaulėvaizdžio be apriorinių duomenų ir grynai empirinių 
konstantų idealo. Agnostinis ,,ignorabimus", grynai empirinio, ne-
analizuotino loginio konstatavimo, apriorinės pažinimo aksiomos —' 
visa tai garantuoja, kad protas, žinantis, jog kelias veda toliau, 
tačiau eiti tuo keliu nėra jėgų, tragedijos nepatirs. 

Kaip tik čia ir slypi proto nemirtingumo garantija, prieš jį nu
sidriekiančio kelio begalybės garantija. 

Gnoseologinio optimizmo tragedija būdinga ir kvantinei me
chanikai. Čia jos niekas tikriausiai taip stipriai nejautė kaip Ėren-
festas, tačiau laikai, kai tolesnis kelias ir jo sunkumai pasidarė 
ypač aiškūs,— tai mūsų laikai, antroji šimtmečio pusė. Dabar to
kios paieškos, kurios daug kuo artimos Prinstono laikotarpio vie
ningosios lauko teorijos paieškoms, neturi tokio tragiško atspalvio. 
Tai paaiškinama tikriausiai tuo, kad prasiskverbti į ultramikros-
kopinį pasaulį, kur vieno tipo dalelės virsta kito tipo dalelėmis, 
yra gan sunku, tačiau tokio skverbimosi ir naujų problemų spren-
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dimo būdai pasidarė daug aiškesni negu pirmojoje šimtmečio 
pusėje. 

Nesunku įžvelgti dviejų pažinimo sudedamųjų dalių loginį ry
šį-— pozityvių, patikimų konstatavimų ir „klausiamojo", ieškan
čiojo ir reformuojančiojo komponento — su dviem fundamentalio
mis Hėgelio gnoseologijos sąvokomis. Tai išmintis ir protas. 
Pagal Hėgelį išmintis—„ramių", stabilių konstatavimų sritis, o pro
t a s — dinamiškų, reformuojančių pažinimo potencijų sritis. Hėge
lio dialektikos materialistinė interpretaciją panaikino šių katego
rijų aprioriškumą, jos iš absoliutinės dvasios modifikacijų virto 
realaus, materialaus pasaulio atspindžiu, jos apibendrina mokslo, 
ieškančio ir randančio pačioje gamtoje jos reiškinių objektyvųjį 
pagrindą, raidą. Neklasikinis mokslas šį ryšį realizuoja gan aiškiai. 
Išmintis — tai stabilūs mokslo rezultatai, protas — jų reformavimo 
pagrindas. Reliatyvumo teorijos ir kvantinės mechanikos vidinės 
sandaros analizė rodo šių pažinimo komponentų sąsają. Tokia są
saja daro išminties konstatavimus nesibaigiančio ir šia prasme 
nemirtingo ėjimo prie vis naujų konstatavimų grandimis. Ji pa
verčia dinamiškas, reformuojančias išminties potencijas objekty
vaus pasaulio nuoseklaus suvokimo grandimis, suvokimo, kuris 
remiasi eksperimentu, patikimo objektyvios tiesos suvokimo gran
dimis. Proto begalinumas ir nemirtingumas — būties nesibaigia-
mumo ir nemirtingumo atspindys. 

B E G A L Y B E I R N E M I R T I N G U M A S 

Gyva būtybė miršta todėl, kad yra 
prieštaravimas: savyje ji yra 
visuotina, yra rūšis, tačiau tiesio
giai ji egzistuoja tik kaip atskiry-
bė. Mirtyje rūšis atsiskleidžia kaip 
jėga, valdanti betarpišką atskirybę. 

Hėgelis 

Dviejuose ankstesniuose skyriuose netrivialaus, sudėtingo 
pozityvaus nemirtingumo koncepcija buvo priešpriešinama papras
tam mirties nebuvimui — negatyviai ir trivialiai nemirtingumo ver
sijai. Pastaroji atitinka trivialų tapatumą, nekintamumą, įvairovės 
nebuvimą, parmenidišką vienalytę ir sustingusią būtį. Pozityvioji 
nemirtingumo koncepcija išplaukia iš sampratos apie įvairialytę ir 
evoliucionuojančią būtį ir iš galėjimo papildyti tapatumą bei ne-
tapatumą. Dabar reikia sujungti dvi nemirtingumo versijas su dviem 
bendresnės sąvokos — begalybės — versijomis. 

Dviejų begalybės versijų ribos yra nužymėtos Hėgelio filoso-
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fijoje. Čia kalbama apie „blogąją begalybę" ir „tikrąją begalybę". 
„Tikroji" begalybė skiriasi nuo „blogosios" begalybės tuo, kad 
kiekviename jos baigtiniame elemente esama begalybės, kad ji api
būdina tą grandį, vadinasi, turi lokalinę būtį. Kiekvienas baigtinis 
objektas įkūnija begalinę e r d v ę — t o s idėjos neklasikinė išraiška 
yra dalelės — iš principo begalinio lauko centro — koncepcija. Kiek
vienas objektas įkūnija begalinį laiką; stebėdami objekto elgseną 
baigtiniame intervale, aiškiname tą elgseną kiekvienu momentu 
remdamiesi dėsniu, veikiančiu vientisai, t. y. apibrėžtu begaline 
trukme. Reliatyvumo teorija sujungia begalinį laiką ir begalinę 
erdvę: specialioje reliatyvumo teorijoje kūnai juda iš inercijos, 
t. y. iš principo begaliniame erdvėje-laike, be to, kiekviename pa
sauliniame taške esančios dalelės elgsena yra apibrėžta. Bendrojoje 
reliatyvumo teorijoje ir reliatyvistinėje kosmologijoje erdvė gali 
būti baigtinė, tačiau tuo atveju ji išlaiko savo neribotumą, judan
čios dalelės nesusiduria su ribomis ir gali kiek tinkamos ilgai ju
dėti iškreivintos pasaulinės erdvės geodezinėmis linijomis. Taip 
vykstant, izoliuota „vienintelė pasaulyje" dalelė iš pasaulėvaizdžio 
išnyksta. Dalelės padėtis ir greitis turi prasmę, tik tada, kai yra 
atskaitos kūnų ir j ie skaičiuojami atskaitos kūnų atžvilgiu. 

Kvantinė ir ypač kvantinė-reliatyvistinė fizika leidžia įsivaiz
duoti aiškesnio pavidalo „tikrąją begalybę" ir kar tu suteikia šiai 
Hėgelio sąvokai tam tikrą naują atspalvį. 

Klasikinė filosofija ir klasikinis mokslas, susiedamas tai, kas 
lokalu ir kas turi baigtį, su begalybe, turėjo omenyje lokalaus, 
baigtinio elemento priklausomybę nuo begalinės visumos. Ta idė
ja yra Hėgelio „tikrosios begalybės" koncepcijos pagrindas. Kvan
tinėje ir kvantinėje-reliatyvistinėje fizikoje į avansceną išeina 
individualaus, lokalaus įvykio poveikis begalinei visumai. Kvanti
nė mechanika kiekvieną dalelės lokalizavimą erdvėje-laike trak
tuoja kaip eksperimentą, kuris keičia visą iš principo begalinę pa
saulinę dalelės liniją, jos judesio kiekį ir energiją. Tas pakeitimas 
įeina į dalelės akivaizdžiosios būties konstatavimą, į jos buvimo 
ir elgsenos konkrečiame ,,čia-dabar" konstatavimą, ir, ko dar ne
numatė klasikinis mokslas, jis priklauso nuo „čia-dabar" vykstan
čių įvykių. 

Tas naujas tikrosios begalybės sąvokos aspektas dar labiau iš
ryškėja kvantinėje-reliatyvistinėje fizikoje, elementariųjų dalelių 
teorijoje. Kvantinėje-reliatyvistinėje fizikoje į pirmąjį planą išei
na dalelių virsmai, vieno tipo dalelės virtimas kito tipo dalele. 
Virsmo metu prarandami sau tapačios dalelės požymiai— masė, 
krūvis ir kt.— ir įgyjama kita masė, kitas krūvis. Toks įgijimas' 
reiškia naują tam tikromis aplinkybėmis galimą pasaulinę liniją. 
Elementariųjų dalelių teorija apskritai nagrinėja dalelių gyvavi
mo baigtines trukmes. Jos yra sekos, kuri apima dalelių aibių atsi-
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radimą, judėjimą ir suirimą, dalelių aibių buvimus ir virsmus pa
sauliniuose taškuose, elementai. Tačiau kai kurios dalelės dėl trum
po savo gyvavimo gali sukelti grandinines reakcijas neapibrėžtai 
dideliuose ansambliuose. 

Tikrosios begalybės sąvoka reiškia be galo didelio buvimą jo 
lokaliame elemente, be galo mažame ir net neturinčiame ploto taš
ke. Bendrojoje reliatyvumo teorijoje yra erdvės-laiko kreivio tam 
tikrame taške samprata. Tas kreivis sutapatinamas su gravitaciniu 
lauku tame taške. Be to, reliatyvistinė kosmologija nagrinėja bend
rą erdvės kreivį, kuris vienodas kiekviename taške, jeigu erdvė 
vienalytė. Nulinį kreivį atitinka begalinės pasaulinės erdvės mo
delis; teigiamą kreivį (Rymano geometrija) atitinka baigtinės erd
vės modelis. Čia begalybės problema įgyja lokalinį ir fizikinį po
būdį, ji gali būti išspręsta lokaliniais eksperimentais, Visatos me
džiagos vidutinio tankio matavimais. 

Hėgelis blogosios ir tikrosios begalybės sąvokas taikė gyve
nimo, mirties ir nemirtingumo problemoms. Rūšies nemirtingumą, 
kurį išsaugo nauji atsirandantys to paties tipo individai, ateinan
tys pakeisti žūstančių, Hėgeliui yra pabaigos neturinti eilė, blogo
ji begalybė. Tokia nesibaigianti individų kaita verčia Hėgelį pri
siminti Mefistofelio frazę: „Tiek, rodos, žuvo jau tų gyvių prakeik
tų, o gaivalingas neišsenka kraujas! Kas mirksnį mezgasi gyvybės 
naujos". Priešpaskutiniame šios knygos skyriuje mes susitiksime 
su tolimu Mefistofelio palikuoniu, Karamazovo velniu, kurį liūdi
na Visatos evoliucija ,,be įvykių". 

Tokia evoliucija begalinė, tačiau air ji y ra nemirtinga, ar ji 
yra gyvenimas? Tas klausimas jau buvo tiriamas platesniu aspek
tu, taikant jį būčiai apskritai. Gyvoms būtybėms atsakymas į šį 
klausimą bus neigiamas. Epigrafe cituotose Hėgelio eilutėse gyva 
būtybė traktuojama kaip prieštaringų apibrėžimų junginys: ji yra 
elementas, tapatus kitiems elementams, kitiems individams, suda
rantiems rūšį. Tapatūs individų predikatai yra esminiai tik šiame 
apibrėžime: „Gyva būtybė... yra visuotina, yra rūšis". Kai atski
ras individas miršta, rūšis išlieka. Tačiau rūšis, kurią sudaro tokie, 
ignoruojamieji, individai, nemirtinga blogojo nemirtingumo pras
me, analogiškai Hėgelio blogajai begalybei. Tai begalinė eilė tapa
čių, neturinčių „betarpiškos atskirybės", mirtingų individų. Iš tik
rųjų tai ne nemirtingasis gyvenimas, o nemirtingoji mirtis mors 
immortalis negatyviausia ir neigiamiausia prasme, apie kurią jau 
buvo kalbama ankstesniame skyriuje. 

Klasikinė, o vėliau neklasikinė biologija plėtojo kitokią indivi
do atskiro gyvenimo ir rūšies nemirtingo gyvenimo koncepciją. 
Darvino mokslas traktuoja rūšies evoliuciją kaip paveldimumo ir 
kintamumo rezultatą. Paveldimumas saugo rūšies tapatumą sau ir 
į ją įeinančių individų tapatumą. Daugeliu atvejų kintamumo pra
dinis taškas yra individualioji mutacija; be to, individualus nu-

krypimas nuo paveldimojo tipo, gyvojoje ląstelėje užkoduoto pa
veldimumo pasikeitimas tampa proceso, panašaus į grandininę re
akciją („betarpiškos atskirybės" esminio vaidmens visumos likime 
atžvilgiu), pradiniu tašku. 

.Taigi tikrosios begalybės koncepcija susijusi su nemirtingu
mo koncepcija, kuri jau nėra negatyvi mors immortalis, o apibūdi
na individualiąją ir lokaliąją būtį, priskiria nemirtingumui „Obe-
rono taurę", kaip ir reliatyvistinėje kosmologijoje erdvės begali-
numas arba jos baigtinumas tampa lokalinės charakteristikos — 
erdvės kreivio — išraiška. 

Ryšys tarp „tikrosios begalybės" ir „tikrojo nemirtingumo", 
pačios tos sąvokos išlieka ir teorijose, priskiriančiose erdvei baig
tinius matmenis, ir diskrečios erdvės teorijose, neigiančiose jos 
begalini dalumą. Nenutrūkstamos trajektorijos baigtinėje atkarpo
je dalelė praeina pro begalinį skaičių taškų, o kai judėjimas nu-
trūkstamas, trajektorija bus nenutrūkstama makroskopinėje ap
roksimacijoje. 

„Tikrosios begalybės" ir „tikrojo nemirtingumo" ryšys yra su
dėtingas ir daugiapakopis. „Tikroji begalybė"—tai bendra sąvoka, 
apimanti visas begalinės aibės poveikio baigtiniams elementams 
formas. Tačiau neklasikinis mokslas modifikuoja tą sąvoką, api
bendrina ir kartu sukonkretina. Kaip dabar pamatysime, tikrosios 
begalybės sąvoka tokiu būdu priartėja prie tikrojo nemirtingumo 
sąvokos. 

Neklasikiniam mokslui būdingas neignoruojamas, bet ir nekon
troliuojamas elemento pasikeitimas, Įjungiant jį aibėn. Negana to, 
kai kuriose naujausiose neklasikinio mokslo koncepcijose pats 
atskiro elemento buvimas traktuojamas kaip visų į aibę įeinančių 
elementų sąveikos rezultatas. Dalelės buvimas aiškinamas jos są
veika su visa Visata. Matyt, „elementarumo" idėja jau negali pre
tenduoti į absoliutinį pobūdį; samprata, kad pasaulis sudarytas 
tarsi iš paprastų plytų, kurių dislokavimas ir perdislokavimas ga
liausiai paaiškina visą pasaulio mechaniką, geriausiu atveju pasi
rodo esanti apytikrė. 

Tačiau neklasikinis mokslas ties tuo neapsistoja. Jis makrosko-
pinių aibių mikroskopiniam elementui visai nepriskiria paklusnaus 
makroskopinių dėsnių vykdytojo vaidmens. Makroskopinis an
samblis visiškai nėra hėgeliškoji „jėga, valdanti betarpišką atski-
rybę". Makroskopinio prietaiso veikiama dalelė įgyja tikslią loka
lizaciją, tačiau ji elgiasi kaip Kiplingo katinas, kuris vaikštinėja 
pats sau. Pasaulio makroskopinė darna už dalelės paklusnumą jos 
lokalizacijai atsilygina suteikdama tai dalelei tam tikros laisvės 
impulso atžvilgiu. Tačiau tai tik išsivadavimo iš „jėgos, valdan
čios betarpišką alskirybę", pradžia. Mikroskopinis objektas gali su
kelti makroskopinius ir net kosminius įvykius. Spontaniškai pasi
rodžius neutronams gabalėlyje urano, tam tikromis sąlygomis gali 
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kilti padarinių, kurie ne tik akylai stebimi fizikų ir registruojami 
kaip trekų pėdsakai ne tik fotoemulsijose, bet ir žmonijos liki
me — tai vienas iš fizikos atradimų, sukėlusių ne tik didelių bū
ties, bet ir amžininkų psichologijos pokyčių. 

Neklasikinės grandininės reakcijos iš esmės skiriasi nuo klasi
kinių. Klasikiniam mokslui žinomos grandininės reakcijos praside
da mikroskopiniais įvykiais, kurie pavaldūs tiems patiems dėsniams 
kaip ir makroskopiniai. Makroskopinis pasaulis gauna iš mikros
kopinio inicijuojančių įvykių, nesiskiriančių savo dėsniais nuo 
jau žinomų jam procesų. Išsilaisvinimas iš „jėgos, valdančios be
tarpišką atskirybę", dar neprieina iki makropasaulio dėsnių apri
bojimo ir modifikavimo. Priešingai, neklasikinės grandininės reakci
jos prasideda klasikiniu požiūriu paradoksaliais įvykiais. 

Biologijoje, stebėdami gyvybės procesus, susiduriame su dar 
impozantiškesne nepriklausomybe nuo „jėgos, valdančios betarpiš
ką atskirybę". Anksčiau buvo kalbėta apie mutacijas. Mutacija — 
dažniausiai neklasikinis efektas, kartais ją gali sukelti fizikiniai 
agentai, kurių teorija turi atsižvelgti į korpuskulinį-^banginį dua- -
lizmą. Molekulėje užkoduoto paveldimumo pokytis reiškia dauge
lio kartų likimų pasikeitimą, kitaip tariant, „rūšies" likimą, apie 
kurį buvo kalbama jau minėtame epigrafe. 

Taigi „betarpiška atskirybė" nugali „rūšį". Tačiau tai negali 
pakeisti ekologinės visumos, negali pakeisti bendresnės negu už
koduoti rūšies skirtingumai sistemos — rūšies gyvenimo sąlygų, 

. išorinės aplinkos. 
Išorinės aplinkos keitimas — žmogaus prerogatyva. Ji yra to

kia prerogatyva, jei turime omenyje gamtos jėgų komponavimą, 
atitinkantį iš anksto susikurtą paveikslą, tikslingą gamtos jėgų 
komponavimą, kitaip sakant, darbą. Būtinas darbo komponentas, 
pirma, yra planas — tas būsimas gamtos jėgų ir jos elementų de
rinio paveikslas, kuris iš anksto susiformavo žmogaus sąmonėje ir 
kuris žymi skirtumą tarp paties blogiausio architekto ir pačios ge
riausios bitės 1 . Antra, būtinas darbo komponentas yra prognozė — 
vienareikšmiškai nustatytų gamtos procesų samprata, esant tam 
tikroms pradinėms sąlygoms ir tam tikriems vėlesniems povei
kiams. Darbas — tai minties objektyvacija, tai perėjimas nuo bio
logijos prie teorijos apie žmonių visuomenę, to, ką Engelsas pa
vadino beždžionės sužmogėjimu, pagrindas. 

Tačiau darbo genezė dar nevisiškai išlaisvina „betarpišką atski
rybę" nuo paklusimo ją valdančiai jėgai. Tą valdžią, tą prieštara
vimą Hėgelis laikė žmogaus mirties loginiu pagrindu. Ne fiziologi
nės mirties, o to negrįžtamojo visos betarpiškos atskirybės ir 
nepakartojamumo, kuris būdingas individualiam žmogaus gyveni
mui, išnykimo. Toks išnykimas yra pagrįstas ne tiktai individo 

1 Marksas. K. Kapitalas.— V., 1957, t. 1, p. 163, 
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pavaldumu rūšies dėsningumams ir gamtos dėsningumams, bet ir 
pavaldumu akliems, stichiškiems visuomeniniams dėsniams. „Šuo
lis iš būtinybės viešpatijos į laisvės viešpatiją"—prieštaravimo 
tarp to, kas visuotina, ir to, kas individualu, išsprendimo sąlyga, 
vadinasi, pagrindas pašalinti tam, ką Hėgelis laikė gyvos būtybės 
mirties logine prigimtimi. Prieštaravimas pradeda spręstis, kai žmo
gaus mint i s— ji, Hėgelio žodžiais tariant, nemirtinga — pradeda 
diktuoti gamtai naują jos objektyviųjų jėgų komponuotę. Minėto 
prieštaravimo pašalinimas — pagrindinė civilizacijos istorijos 
linija. 

Čia ir yra natūralus perėjimas prie žmogaus nemirtingumo 
problemos. 

Ž M O G A U S N E M I R T I N G U M A S 

Mes, mirtingieji, pasiekiame ne
mirtingumą po mūsų išliekančiuo
se dalykuose, kuriuos sukuriame 
drauge. 

Einšteinas 

Savo prisiminimuose apie vaikystės metus ir jaunystę Frederikas 
Zolio-Kiuri pasakoja, kaip jis atsikratęs mirties baimės ir pajutęs 
gyvenimo amžinumą bei kar tų solidarumą. Tame pasakojime fi
gūruoja sena alavinė žvakidė — seniai nesančių žmonių liudyto
ja. Pasakojama ir apie kitus daiktus, suartinančius mus su žmonė
mis, kurie gyveno iki mūsų. Zolio pasakojimas asocijuojasi su epi
grafe pateikta Einšteino fraze (skaitytojas prisimena ją, ji buvo 
adresuota 1922 metais japonų vaikams). Išsiaiškinę loginį ir psi
chologinį ryšį tarp minčių bei nuotaikų, išreikštų Zolio prisimi
nimuose ir Einšteino frazėje, priartėsime prie kai kurių kardina
lių problemų. 

Pateiksime ištrauką iš minėtųjų prisiminimų. 
„Kiekvienas žmogus nesąmoningai kratosi minties, kad, jam 

mirus, prasideda nebūtis. Tuštumos suvokimas žmonėms yra toks 
nepakeliamas, kad jie mėgino slėptis už tikėjimo į pomirtinį gy
venimą, žadamą dievo arba dievų. Aš iš prigimties racionalistas, 
net ankstyvoje jaunystėje išsižadėjau tokio trapaus ir niekuo ne
pagrįsto tikėjimo. Net ankstyvame amžiuje, galvodamas apie mir
tį, aš mačiau prieš mane iškilusią labai žmogišką ir žemišką prob
lemą. Argi amžinybė nėra gyva ir jaučiama grandinė, kuri jungia 
mus su daiktais ir žmonėmis, buvusiais iki mūsų? Jei leisite, aš 
pasidalysiu su jumis vienu prisiminimu. 

Būdamas paauglys, aš vakare rengiau pamokas. Mokydamasis 
staiga prisiliečiau prie alavinės žvakidės — senos šeimyninės re-
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likvijos. Aš nustojau rašęs, mane apėmė susijaudinimas. Užsimer
kęs mačiau vaizdus, kurių liudytoja buvo senoji žvakidė — k a i p su 
ja leisdavosi į rūsį per linksmas vardines butelio vyno, kaip su ja 
sėdėdavo naktį prie mirusiojo. Man atrodė, kad jaučiu rankų, ku
rios amžius laikė žvakidę, šilumą, matau veidus. Aš jaučiau tos 
išnykusiųjų minios didelę paramą. Žinoma, tai fantazija, tačiau 
žvakidė padėjo man prisiminti tuos, kurių jau nebėra, aš juos pa
mačiau gyvus ir galutinai išsivadavau iš nebūties baimės. 

Kiekvienas žmogus palieka žemėje neišdildomą pėdsaką, ar tai 
būtų mediniai laiptų turėklai, ar akmeninė pakopa. Aš myliu me
dį, blizgantį nuo daugybės rankų palytėjimo, akmenį su įdubomis 
nuo žingsnių, myliu savo seną žvakidę. Juose amžinybė..." 

Iš pirmo žvilgsnio ir Einšteinui, ir Zolio daiktai yra tarsi žmo
gaus gyvenimo amžinieji pėdsakai; neapibrėžtai ilgas tų daiktų 
egzistavimas, jų santykinis nemirtingumas suteikia nemirtingumo 
žmonių gyvenimui. Tačiau tai tik iš pirmo žvilgsnio. Abų mąstyto
jai neturi nė krislelio fetišizmo — žmonių santykių nepaverčia natū
raliomis daiktų savybėmis, priešingai, jų abiejų ryški fetišizmui 
priešinga pozicija, abu kalba ne apie daiktų nemirtingumą, o apie 
žmonių, apie žmogaus gyvenimo nemirtingumą. Tas nemirtingu
mas realizuojamas suartėjant kartoms, suartėjant žmonėms, jų min
čių ir jausmų artume ir minčių bei jausmų perimamume — toje są
vokoje telpa ir tam tikra tapatybė, ir evoliucija, netapatumas. 

Daikto nemirtingumas ir žmogaus nemirtingumas — tai jau 
mums žinoma riba tarp nejudančio ir iš tiesų negyvo objekto sta
tiško ir trivialaus išlikimo iš vienos pusės, ir gyvo objekto, besi
keičiančio ir netapataus pačiam sau, dinamiško nemirtingumo — iš 
kitos. Ir Einšteinas, ir Zolio. kalba apie antrąją koncepciją, apie san
tykį tarp žmonių, apie jų rūpesčių, interesų, troškimų, kūrybos ar
timumą ir kartu netapatumą. Tas artimumas ir tas netapatumas, tas 
perimamumas reiškia, kad „lyroje skambėjus, dvasia toliau gy
vens ir dulkėj neišnyks",— ne kokiame nors pomirtiniame gyveni
me, o ta prasme, kad išlaikomas svarbiausias intelekto turinys, 
kad jis perkeliamas (į gyvą perkėlimą įeina modifikavimas ir vys
tymasis) į kitų žmonių sąmonę. Zolio žmonių gyvenimo nenutrūks
tamumo ir perimamumo pojūtį išsakė sensualine-konkrečiąja for
ma. Jam alavinė žvakidė buvo vaizdų, apie kuriuos jis rašo pa
teiktoje ištraukoje, katalizatorius. Einšteinas tą patį pojūtį išreiš
kė loginės dedukcijos forma, jam nereikia konkrečių vaizdų — 
rankomis nupoliruotų turėklų, akmeninės pakopos su įdubomis 
nuo žingsnių ir t. t. Tačiau abiem daiktai — žmogaus poelgių, gyve
nimo, darbo objektyvacija. 
v Kas gi objektyvuojasi daiktuose? 

Čia kalbama kaip t ik apie objektyvacija, o ne apie fetišizaci-
ją; ne apie žmonių santykių virtimą daiktų savybėmis, o apie 
žmogaus minčių ir valios perėjimą į gamtos pakitimus, į naują 
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gamtos elementų komponavimą. Toks virtimas ir yra daiktų su
kūrimas. Žmonės objektyvuoja savo mintis ir valią, kaip sakė 
Einšteinas, drauge. Daiktų, t. y. naujų gamtos elementų ir jėgų de
rinių, gamyba, tai, ką Marksas vadino materialine gamyba, yra 
visuomeninis procesas. Visuomeninis darbas tampa žmonių inte
lektinės ir emocinės vienybės pagrindu. Žmogaus mintys ir jaus
mai susiję su kitais žmonėmis, žmogus gyvena dėl kitų, ir todėl 
jo gyvenimas tęsiasi kituose, tampa nemirtingo gyvenimo ele
mentu. Tokia individualios psichikos' imortalizacija vyksta šiomis 
kryptimis. 

Darbas, objektyvuojantis žmogaus psichiką, tikslingai derina
mas su gamtoje vykstančiais, nuo žmogaus nepriklausomais pro
cesais, su kitokiu gamtos jėgų komponavimu. Toks sąmoningas 
komponavimas kyla iš prognozės, iš įvykių, kuriuos vienareikš
miškai nulemia ankstesni Įvykiai, sampratos. Siekimas pažinti tuos 
priežastinius ryšius, determinizmo paieškos gamtoje—tokia pat 
spontaniška žmogaus ypatybė, kaip ir darbas, ir, užbėgsime trupu
tį- į priekį, kaip gėrio siekimas; jame pasireiškia žmogaus prigim
tis, tai, kas jį išskiria iš gyvulių pasaulio. Spinoza tuos siekius bū
tų priskyręs prie causa libera, prie laisvo, nepriklausomo nuo iš
orinių impulsų gamtos pasireiškimo (jis palygina tokias apraiškas 
su figūrų geometrinėmis savybėmis, susijusiomis su tų figūrų pri
gimtimi). Šiuolaikinis biologas tikriausiai tokią tezę išverstų į frazę 
apie siekius, užkoduotus homo sapiens molekulėse ir ląstelėse. Šiaip 
ar taip, žmogui būdingas tiesos siekimas. Homo sapiens yra homo 
cognoscens — siekiantis pažinimo, atsidavęs tiesos idealui. 

Pabrėžtinas to idealo dinamiškumas. Žmogus negali sužinoti ką 
nors tikro apie gamtą, neturėdamas anksčiau iš kitų žmonių gau
to tam tikro tiesos fondo. Ir negali objektyvuoti savęs, nepapildy-
damas to fondo kokiu nors nauju įnašu. Mes vėl įsitikiname, kad 
būtis yra diferenciali, kad reikia nenulinės išvestinės laike, judė
jimo, keitimosi, kad būtis, vadinasi, ir nemirtingumas, būtų tikro
vėje. Neklasikinis mokslas keičia ne tik artėjimo prie mokslo idea
lo greitį, bet ir patį idealą. Pastarasis keitėsi ir praeityje. Antikos 
mokslo idealas buvo statiška schema, kurią atkūrus paaiškėdavo 
visi „natūralieji" judėjimai. XVII—XIX amžių mokslo idealas buvo 
pasaulio mechanikos sutapatinimas su centrinėmis jėgomis. Dabar, 
neklasikinėje epochoje, pažinimo idealas ne tik pasikeitė, bet ir 
praktiškai keičiasi nuolat. 

Antrąją žmogaus vidinio pasaulio imortalizacijos liniją valdo 
jo moraliniai idealai. Čia, knygoje, skirtoje Einšteinui, reikia apsi
stoti prie mokslinių ir moralinių idealų ryšio. Apie tą ryšį Einštei
nas palyginti smulkiai kalbėjosi su airių rašytoju Merfiu, pokalbis 
buvo paskelbtas 1930 metais 1 . . Po dvidešimties metų Filipo Franko 

1 SüHuaeüH, T. 4, c. 163—165. 
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knygos „Reliatyvumas'' pratarmėje Einšteinas vėl nagrinėjo tą pro
blemą (pratarmė turi paantraštę „Mokslo dėsniai ir etikos dėsniai") 2 . 

Pašnekesyje su Merfiu Einšteinas labai kategoriška forma nei
gė galimybę moksliškai pagrįsti moralinius idealus. „Aš nema
nau,— kalbėjo jis,— kad mokslas gali mokyti žmones moralės. Aš 
netikiu, kad moralės filosofiją iš viso galima formuoti remiantis 
mokslu. Pavyzdžiui, jūs negalėtumėte išmokyti žmones, kad tie 
rytoj eitų mirti gindami mokslinę tiesą. Mokslas neturi tokios ga
lios žmogaus dvasiai. Gyvenimo ir visų jo kilniausių apraiškų ver
tinimas priklauso tik nuo to, ko dvasia laukia iš savo pačios atei
ties. Bet koks mėginimas paversti etiką mokslinėmis formulėmis 
neišvengiamai pasmerktas nesėkmei. Tuo aš visiškai įsitikinęs. Ant
ra vertus, nėra jokių abejonių, kad mokslinio tyrinėjimo aukščiausi 
lygiai ir bendras dėmesys mokslinei teorijai turi milžinišką reikš
mę, nes padeda žmonėms teisingiau vertinti dvasinės veiklos re
zultatus. Tačiau mokslinės teorijos turinys pats savaime nesukuria 
asmenybės elgsenos moralinių pagrindų". 

Pratarmėje Franko knygai Einšteinas pakartoja tą pačią tezę: 
mokslas negali pagrįsti moralinių idealų, mokslininkas nekelia 
klausimo dėl tikslo, negana to, „jis šalinasi visko, kas voliuntaris
tiška ir emocionalu". Bet čia Einšteinas netikėtai priduria: „Tarp 
kitko, tą bruožą sąlygoja lėtas mokslo vystymasis, būdingas šių 
dienų Vakarų pasaulio minčiai". 

Lėta mokslo raida penktajame—šeštajame dešimtmetyje — at
rodo, jog toks vertinimas prieštarauja tam faktui, kad gana bend
ros ir radikalios koncepcijos per tą laikotarpį pasirodydavo spar
čiai. J is neatitinka tikrovės ir todėl, kad neklasikinės mokslinės 
koncepcijos buvo sparčiai taikomos. Tačiau Einšteinas, matyt, turi 
omenyje kitą mokslinės pažangos aspektą. Priešingai paplitusioms 
tais metais pažiūroms, Einšteinas laukė iš fizikinės teorijos gan 
bendro ir radikalaus posūkio — vieningosios lauko teorijos sukū
rimo. Einšteinui atrodė, kad mėginimai sukurti tokią teoriją ne
sėkmingi dėl mokslo lėto vystymosi. 

Mokslinės tiesos ir moralinio idealo problemai Einšteino frazė 
yra nepaprastai reikšminga. Ji leidžia suprasti ir apriboti pateiktą
ją ištrauką apie negalėjimą moksliškai pagrįsti moralinį idealą. 
Mokslas negali jo pagrįsti, kol kalbama apie palyginti stabilų moks
lo turinį ir apie stabilų moralinį idealą. Kai tik pereiname prie 
mokslinių sampratų keitimo, kai tik taikome joms „diferencijavimo 
operatorių laiko atžvilgiu" ir nagrinėjame besivystantį mokslą, jo 
dinamiką, radikalius posūkius ir, antra vertus, kai kalbama ne apie 
tradicinius moralinius idealus, o apie tų idealų kitimą ir, o tai 
yra svarbiausia, apie jų realizavimą, mokslo santykis su morale 
keičiasi. 

3 Ten pat, p. 322—323. 
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Pateiktoje ištraukoje sakoma, kad mokslinio tyrimo aukščiau
si lygiai leidžia teisingiau vertinti dvasinės veiklos rezultatus. 
Apie ką čia kalbama? Sugretindami tą pasakymą su visomis Einš
teino pažiūromis į dvasinę žmogaus veiklą, su jo pasaulėžiūros spi-
noziškosiomis šaknimis, su jo istoriniais moksliniais ekskursais, gali
me Einšteino žodžius aiškinti taip. 

Bendras žmogaus dvasinės veiklos rezultatų vertinimas — tai 
racionalistinės minties kultūrinės ir moralinės vertės pripažinimas, 
Toks pripažinimas reiškia, kad žmogaus moralinius idealus gali 
realizuoti protas, nors ir garbinama tai, kas iracionalu, nesąmonin
ga, emocionalu, priešpastatyta tam, kas protinga, logiška. 

Priminsime jau pateiktą Einšteino pastabą 1927 metais Niuto
no 200-ųjų mirties metinių proga: „Protas atrodo mums silpnas, 
kai galvojame apie mums iškilusius uždavinius; ypač silpnas jis 
atrodo, kai priešpriešiname jį žmonijos beprotybei ir aistroms..." 3 

Tačiau mes kaip tik priešpriešiname jį, ir, pasak Einšteino, Niuto
no pavyzdys rodo, kad intelekto kūriniai „amžiams nutvieskia pa
saulį šviesa ir šiluma". 

Taip "pasaulį šviesa ir šiluma nutvieskė ir paties Einšteino inte
lektinis gyvenimas. Tačiau apie tai pakalbėsime skyriaus pabaigoje. 
Čia tik pažymėsime, kad žmonijos kelią nutvieskiantis mokslo efek
tas susijęs ne su jo stabiliu turiniu, o su mokslo posūkiais; toks 
buvo Niutono mokslinis žygdarbis XVII šimtmetyje ir Einšteino 
žygdarbis XX šimtmetyje. 

Šiuo požiūriu suprantama Einšteino frazė toliau kalbantis su 
Merfiu apie mokslo emocinį ir moralinį efektą: „Visuotinis domėji
masis moksline teorija įtraukė į žaidimą aukščiausias dvasinės 
veiklos sferas, o tai negali neturėti didžiulės reikšmės žmonijos 
moraliniam pasveikimui". 

Mokslas padeda realizuoti moralinius idealus savo praktiniais 
rezultatais ir tų idealų racionaliosios prigimties demonstravimu. 
Pratarmėje Franko knygai Einšteinas rašo, kad „mokslinis faktų ir 
proporcijų konstatavimas negali diktuoti etinių normų". Toliau 
jis rašo: „Tačiau loginis mąstymas ir empirinės žinios etines nor
mas gali padaryti racionalias ir neprieštaringas". Tokia racionalis
tinė transformacija etinių normų sistemą susieja su pradiniais eti
niais idealais, kitaip sakant, realizuoja tuos idealus, sukonkretina 
juos, daro juos gyvenimo pertvarkymo elementais. Žmogaus sąmo
nėje nemirtingi, išliekantys žmogaus kolektyvinėje sąmonėje, yra 
susiję su kitais žmonėmis, t. y. moraliniai, idealai. Šia prasme ne
mirtingas žmogus — tai etiškai sąmoningas žmogus, homo immor-
talis — tai homo moralis. Tačiau čia tiesos siekimas susilieja su 
etinio idealo siekimu, abiem atvejais realus įnašas į tiesos fondą ir 
etinių normų fondą, realus žmonijos intelektinio lygio ir moralinio 

3üMureüH, T. 4, c. 78. 
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lygio kilimas susilieja darbo sąvokoje. Homo immortalis — tai dir
bantis žmogus, homo iaber, arba kuriantis, konstruojantis, homo 
construens. J ie susilieja laisvo, nesusvetimėjusio darbo sąvokoje; 
darbo, kuris atitinka spinoziškąją causa libeia — laisvąją priežas
tį, žmogaus spontaniškos prigimties atskleidimą. 

Iš tikrųjų toks atskleidimas yra „Fausto" finalo gili prasmė. 
Faustas čia atlieka gan aukšto rango homo iaber ir homo constru
ens vaidmenį — gamtos, darbo, žmogaus gyvenimo sąlygų pertvar
kymo prasme. Jis kasa kanalą. Ir čia ateina akimirka, kuri turi su
stoti, kadangi jinai žavinga. 

Mes dabar galime suteikti frazei: „Sustok, akimirka, tu žavin
ga!" prasmę, kurios Gėtė visiškai jai neteikė. Akimirka žavinga, 
kai žmogus objektyvuoja savo emocijas ir mintis, kai pastarosios 
darbe įgyja neasmeninę būtį. Tačiau ką reiškia čia „sustok"? 

Gėtė turėjo omenyje, kad žmogaus asmenybės visiško atsisklei
dimo momentas neišnyksta. Tačiau mums tas momento išlikimas, 
kai iš efemeriško būties plykstelėjimo jis virsta kažkuo besitęsian
čiu, apauga- daugybe įvairiausių asociacijų. Iš to skaičiaus ir moks
linių, fizikinių, matematinių — gan niutoniškų (t. y. labai tolimų 
nuo Gėtės), ir net einšteiniškų. 

Darbas kaip asmenybės atsiskleidimas, darbas, objektyvuojan-
tis žmogaus mintis, žinias, valią ir emocijas ir darantis jas nemir
tingomis,— tai visiškai ne elito prerogatyva. Gamtos transformavi
m a s — nenutrūkstantis procesas, kuriame kristalizuojasi mikrosko
piniai aktai. Šis procesas susijęs su visomis gyvenimo apraiškomis. 
Todėl Zolio kartų ryšį ir gyvenimo amžinumą simbolizavo ir liudi
jo menki jau mirusių žmonių buities aksesuarai — rankų nupoliruo
ti turėklai, kojų ištryptos pakopos ir senovinė alavinė žvakidė. 

Dinamiška žmogaus imortalizacija neleidžia ignoruoti pavienės 
asmenybės, neleidžia jai ištirpti kolektyvinio gyvenimo sraute. Čia 
priartėjame prie problemos, kaip išsaugoti tai, kas individualu ir 
nepakartojama, kaip būties komponentus ir prie susvetimėjimo to, 
kas asmeniška, pereidami prie to, kas antasmeniška, t. y. įgyven
dindami Šilerio patarimą: „Gyvenk visumoje!" 

Čia nebūtina gvildenti pačią susvetimėjimo problemą. Iš dau
gybės šios sąvokos apibrėžimų vienas bendriausių gali būti apibrė
žimas, pagrįstas spinoziškuoju causa libera — objekto prigimties 
laisvu atskleidimu be išorinio prievartinio impulso. Jeigu indivi
dualaus objekto elgsena nėra nė_̂  kiek spontaniška ir nusakoma tik 
išoriniais impulsais, objekto būtis yra susvetimėjusi, nekomplektiš-
ka, iliuzinė. 

Šiame skyriuje ir ankstesniuose jau buvo kalbama, kad Parme
nido būties koncepcija veda į negatyviąją nemirtingumo versiją, 
o priešinga, dialektinė koncepcija (laikantis istorinės perspekty
vos, ją būtų galima vadinti Heraklito) veda į pozityvų nemirtingu
mo traktavimą, į tikro gyvenimo nemirtingumo supratimą. Einštei-
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has savo kūryba demonstravo kaip tik šią nemirtingumo versiją. 
Einšteino kūryba nebuvo beasmenė schema, joje daug kas buvo 
asmeniška, ji turėjo braižą, manierą, savo individualią emocinę po
tekstę. Todėl žmonijos atmintyje išliks ne tiktai Einšteino fizikinių 
koncepcijų turinys, bet ir jo gyvenimas, psichikos ypatumai, jos 
emocinis turinys, gyvenimo epizodai, net išvaizda. Einšteino nemir
tingumas — tai ne tik idėjų nemirtingumas, tai ir žmogaus nemir
tingumas. 

Čia turime grįžti prie knygos pirmosios dalies, prie Einšteino 
gyvenimo pagrindinio apibūdinimo. Gyvenimo pačia tiesiausia, fi
ziologine, psichofizine prasme. Net gerontologine: čia kalbama apie 
Einšteino senatvę. Mūsų eros pradžioje Longinas, traktato „Apie 
grožį" autorius, rašė apie „Odisėją", kad joje nesą „Iliados" įtam
pos; antroji Homero poema, kurią jis, Longino nuomone, sukūręs 
senatvėje, panaši į besileidžiančią saulę, kuri jau neliepsnoja, bet 
išlaiko savo milžinišką didybę. „Aš turiu omenyje,— priduria Lon
ginas,— senatvę, tačiau Homero senatvę!" 

Visa, kas buvo pasakyta šioje knygoje (ir bus pasakyta vėliau, 
„Paralelėse") apie vieningosios lauko teorijos ieškojimus ir apskri
tai apie Einšteino gyvenimo Prinstone laikotarpį, rodo, kad jo se
natvė, skirtingai nuo hipotetinės Homero senatvės, reiškė ne tik 
iškeltų problemų milžinišką apimtį ir platumą, bet ir didžiulę min
ties įtampą. Einšteino senatvė — tai ne intelektinių jėgų gesimas, 
o jų augimas. 

Gal Einšteino intelektinių jėgų individuali evoliucija rodo 
tam tikrą žmonių senatvės pobūdžio bendrą pasikeitimą? O gal įma
noma apibendrintai teigti, kad iki pat mirties nepaliaujamai platėja 
mintis, didėja jos įtampa ir produktyvumas? 

Tokia prognozė ir, be to, toks žmonių gyvenimo pertvarkymo 
tikslas yra, matyt, realūs ryšium su socialine harmonija ir su prak
tiniu kosminės harmonijos siekių realizavimu, su neklasikinio 
mokslo panaudojimu. Darbo pobūdžio pasikeitimas taip panaudo
jant mokslą reikalauja, kad neribotai gilėtų ir radikalėtų moksli-
niai-techniniai poslinkiai, kurie tampa svarbiausiu darbo turiniu. 
Darbo, kūrybos ir gyvenimo patirtis — senatvės privilegijos — šiuo
laikinėje gamyboje tampa ne senų metodų išlaikymo, o radikalių 
rekonstrukcijų garantija. 
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PARALELES 

E I N S T E I N A S I R B O R A S 

Atsakymai į bendruosius klausi
mus, kurie kadaise kėlė karštas dis
kusijas, mūsų dienomis žinomi 
kiekvienam pradedančiajam. O aš 
šiandien, kai Einšteino jau nėra 
tarp mūsų, noriu pasakyti, kiek 
daug padarė kvantinės fizikos la
bui šis žmogus amžinai nenumalši
namai siekdamas teorijų tobulumo, 
jų architektūrinio grakštumo, kla
sikinio išbaigtumo, siekdamas vie
ningos sistemos, kuria remiantis 
būtų galima tobulinti visą fizikinį 
pasaulėvaizdį. Kiekviename nauja
me fizikos žingsnyje, kuris, atrody
tų, vienareikšmiškai išplaukia iš 
ankstesniojo, jis rasdavo prieštara
vimų, ir tie prieštaravimai tapdavo 
impulsu, stūmusiu fiziką pirmyn. 
Kiekviename naujame etape Einš
teinas mesdavo iššūkį mokslui, ir, 
jei nebūtų tų iššūkių, kvantinės fi
zikos vystymasis būtų- užtrukęs il
gam. 

Nilsas Boras 

Tuo metu, kai Einšteinas Berlyne ieškojo kelių j bendrąją reliaty
vumo teoriją, Kopenhagoje prasidėjo naujas judėjimas teorinėje 
fizikoje. Tas judėjimas netrukus susilaukė visuotinio dėmesio. Nil
sas Boras kvantines idėjas panaudojo atomo sandarai išaiškinti. 

Atominės fizikos genezės pradinis taškas buvo Mendelejevo pe
riodinis dėsnis. Per keturiasdešimt metų, praėjusių nuo 1869 me
tų—periodinio dėsnio atradimo metų,— buvo nemažai kartų mė-
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ginta fizikos požiūriu interpretuoti periodiškumą. Daugelis siekė iš
aiškinti, kodėl elementų, išdėstytų atominio svorio didėjimo tvarka, 
eilėje periodiškai, kas tam tikrą elementų skaičių, kartojasi chemi
nės savybės, atrandami panašių savybių elementai. Atomo diskreti
nių dalių atradimas leido šį klausimą išspręsti. 

1911 metais Rezerfordas eksperimentais įrodė, kad atomas susi
deda iš branduolio, esančio atomo centre ir sudarančio labai mažą 
jo tūrio dalį, taip pat neigiamai elektringų dalelių — elektronų, ju
dančių aplink branduolį. Ta pradinė schema vėliau tapo sudėtin
gesnė. Buvo išaiškinta branduolių sudėtis: juose yra teigiamai 
elektringų protonų ir elektrinio krūvio neturinčių neutronų. Elekt
ronų orbitos išsidėsto tarsi sluoksniais; artimosios orbitos sudaro 
atomo sluoksnius; vis sunkesnių atomų eilėje, t. y. atomuose, turin
čiuose vis daugiau branduolio dalelių ir atitinkamai vis daugiau ap
link branduolį skriejančių elektronų, iš pradžių esti vienas sluoks
nis, paskui du ir t. t. Išoriniame sluoksnyje, pereinant prie vis sun
kesnių atomų, yra vienas, du, trys ir t. t. elektronai, paskui, kai or
bita užpildyta, vėl vienas, du ir t. t. elektronai kitame sluoksnyje. 
Kiekvienas sluoksnis užpildytas tam tikru elektronų skaičiumi. Tai
gi vis sunkesnių atomų eilėje kas tam tikrą numerių skaičių išsi
dėstę atomai, turintys tą patį išorinių elektronų, t. y. elektronų, 
esančių išoriniame sluoksnyje, skaičių. Kadangi cheminės ir kai ku
rios fizikinės elementų savybės priklauso nuo išorinių elektronų 
skaičiaus, tos savybės periodiškai kartojasi. 

Tačiau skriejančio orbita elektrono samprata nesiderina su elekt
rodinamikos dėsniais. Toks elektronas turi spinduliuoti elektromag
netines bangas, kurios tolydžio nusineša elektrono energiją, ir pa
starasis, judėdamas vis lėčiau, galų gale nepajėgs atlaikyti bran
duolio traukos ir nukris ant branduolio. Tokia išvada prieštarauja 
atomų stabilumui. 

Norėdamas rasti išeitį iš labai sunkaus pastebėto prieštaravimo, 
Nilsas Boras padarė prielaidą, kad elektronas gali judėti tik kai ku
riomis apibrėžtomis orbitomis, kurios atitinka apibrėžtas judančio 
elektrono energijos vertes. Būdamas orbitoje, elektronas nespindu
liuoja elektromagnetinių bangų. Jis išspinduliuoja jas peršokdamas 
iš vienos orbitos į,kitą. Tuo metu atomo energija sumažėja tokiu 
dydžiu, kuris lygus skirtumui tarp energijos, būdingos paliktai orbi
tai, ir energijos, būdingos pasiektai orbitai. Tą energiją nusineša 
elektromagnetinis spinduliavimas. Elektromagnetinį spinduliavimą 
sudaro Einšteino atrasti šviesos kvantai — fotonai. Elektrono per
šokimas į kitą orbitą sukelia fotono išspinduliavimą. 

Einšteinui labai didelį įspūdį padarė nuostabi Boro intuicija: jis 
suformulavo savo postulatus gerokai iki to, kai atsirado galimybė 
bent kiek tiksliau išvesti juos iš bendresnių prielaidų, jis rėmėsi be 
galo fragmentiškais ir, atrodytų, vienas su kitu nesusijusiais ekspe
rimentiniais duomenimis. Spinduliavimo kvantais ir šviesos kvantų 

247 



-idėja iki pat trečiojo dešimtmečio vidurio buvo be galo netvirtas 
fizikos plėtojimosi pagrindas. Ta idėja sugriovė klasikinius fizikos 
pagrindus, o galinčių juos pakeisti naujų fundamentalių mechani
kos ir elektrodinamikos dėsnių dar nebuvo. 

„Buvo taip,— prisimena Einšteinas,— tarsi iš po kojų būtų išsly
dusi žemė ir niekur nebūtų matyti tvirto lopinėlio, ant kurio būtų 
galima ką statyti. Man visada atrodė stebuklas, kad to siūbuojančio 
ir pilno prieštaravimų pagrindo pasirodė pakankama, kad Boras — 
genialios intuicijos ir subtilios nuojautos žmogus — atrastų svar> 
biausius spektrų linijų ir atomų elektronų sluoksnių dėsnius, taip 
pat ir jų reikšmę chemijai. Man ir dabar tai atrodo stebuklas. Tai 
aukščiausias muzikalumas mąstymo srityje" 1 . 

„Aukščiausias muzikalumas"— tai intuicija, jungianti išorinį pa
grįstumą su dar nepasiektu vidiniu tobulumu. Boro teorija, jo pa
radoksalūs postulatai apie elektronų judėjimą orbitomis nespindu
liuojant buvo tokios intuicijos pavyzdys. 

Tos intuicijos samprata, vertinimas, kurį Einšteinas pateikė tuo 
laikotarpiu Boro teorijai, atskleidžia pagrindinius Einšteino mąsty
mo bruožus ir stilių. Einšteinas toli gražu nesimpatizavo naujajai 
teorijai, jos pobūdis prieštaravo Einšteino fizikos idealui. 1961 me
tais Maskvoje, Fizikinių problemų institute, Nilsas Boras prisiminė, 
kaip iš pat pradžių Einšteinas reagavo į jo sukurtą atomo modelį. 
Einšteinas pasakė: „Ką gi, visa tai nėra taip toli nuo to, prie ko bū
čiau galėjęs prieiti ir aš. Tačiau jeigu visa tai teisinga, tai čia fi
zikos pabaiga" 2 . 

Net Einšteino lūpose stulbina tos replikos talpumas — jo
je esančių minčių gausumas, bendrumas ir išsamumas: „Visa tai nė
ra taip toli nuo to, prie ko būčiau galėjęs prieiti ir aš". Kvantinė 
teorija priartino fiziką prie naujos elektronų judėjimo atome sam
pratos. Ta samprata pasirodė esanti paradoksali. Einšteinas pamatė 
arba intuityviai pajuto, kad Boro paradoksalių postulatų išaiškini
mas nuves į dar bendresnius paradoksus, kad jie sugriaus arba ap
ribos tą idealų,- darnų ir racionalų pasaulėvaizdį, kuris šmėkščiojo 
tarp Dekarto ir Spinozos filosofinių traktatų eilučių, rado galingą 
atramą (bet kartu su ja ir svetimus tokiam pasaulėvaizdžiui abso
liutus) Niutono mechanikoje ir galų gale įgijo harmoningą formą 
Einšteino reliatyvumo teorijoje. Tokio pasaulėvaizdžio kūrimas bu
vo Einšteinui fizikos esmė. Todėl jis apie Boro teoriją ir pasakė: 
„Jeigu visa tai teisinga, tai čia fizikos pabaiga". Tais metais, kai 
Boro atomo modelis buvo svarstomas įvairiausiais aspektais (pavyz
džiui, ar galima jį taikyti atomams, sudėtingesniems negu vande
nilio atomas), Einšteinas pamatė kur kas bendresnį ir gilesnį naujos 
teorijos bruožą — to idealo, kuris reliatyvumo teorijos kūrėjo po-

Эйнштейн, т. 4, c. 275. 

Наука и жизнь, 1961, Na в, с. 77. 
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žiūriu buvo paties iizikos egzistavimo pagrindas, žlugimą arba bent 
apribojimą. 

Borą, priešingai, fotonų teorijoje ir jo paties konstrukcijose vi
liojo kaip tik ta tendencija, pažeidžianti griežtuosius klasikinio idea
lo kanonus. Jo intuicija tiesiogiai skatino negriauti klasikinio idea
lo, o jeigu galima taip pasakyti, sušvelninti ir išblukinti tuos kon
tūrus, kuriais jis buvo nubrėžtas. Borą neveltui vadina pusšešėlių 
meistru —„fizikos Rembrandtu", beje, turėdami omenyje vėlesnes 
idėjas, išblukinusias griežtą ir tikslų klasikinio mokslo piešinį. Borą 
buvo galima gretinti su tais XIX amžiaus pradžios dailininkais, ku
rie, sekdami Goja, išsižadėjo iš dviejų praėjusių šimtmečių pavel
dėto aiškumo idealo tapyboje. 

Trečiajame dešimtmetyje Boro postulatus, kad yra diskrečios 
leistinos orbitos ir kad tokiomis orbitomis judantys elektronai ne
spinduliuoja, nustota laikyti paradoksaliais. Buvo sukurta nauja 
bendra teorija, kuri leido tuos postulatus racionaliai paaiškinti. Už
tat pati teorija buvo paradoksalesnė negu visa, kas iki tol buvo ži
noma moksle. Tos naujosios konstrukcijos pradinis taškas pasirodė 
esanti ne dualistinė — banginė ir kartu korpuskulinė — šviesos pri
gimtis, o tokia pat prasme prieštaringa elektrono prigimtis. 

Trečiajame dešimtmetyje kvantinės fizikos krizė, pasireiškusi il
gais ir gan skausmingais ieškojimais bendresnės teorijos, kuri pa
grįstų Boro atomo modelį, baigėsi serija atradimų, pradėjusių nau
ją fizikos epochą. 1923—1924 metais Luji de Broilis įvedė fizikon 
visiškai naują materijos bangų sąvoką. Materialiosios dalelės — 
elektrono — judėjimas susijęs su tam tikru banginiu procesu. Elekt
ronas gali skrieti tokia orbita, kurioje telpa sveikas bangų skaičius. 
Tai ir yra „leistinoji" Boro orbita. Dalelės judėjimas pavaldus ban
gų sklidimo dėsniams. Taip atsirado banginė mechanika. Ervinas 
Srėdingeris 1925 metais nustatė lygti, leidžiančią rasti kai kurių vir
pesių amplitudę — banginę funkciją. Lygties sprendimas duoda dis
kretinę energijos verčių eilę. Tos vertės rodo atomo energiją įvai
riose būsenose, atitinkančiose elektronų judėjimą apibrėžtomis 
orbitomis. 

Kas gi yra banginė funkcija? Kokia yra dydžio, kurio svyravi
mai nulemia elektrono elgseną, fizikinė prasmė? 

Atsakymą davė Maksas Bornas: čia kalbama apie susitikimo su 
elektronu tikimybę. Jeigu apskaičiuosime banginės funkcijos vertę 
apibrėžtam taškui ir apibrėžtam momentui, tai ta vertė (tiksliau, jos 
absoliutaus dydžio kvadratas) bus elektrono buvimo apibrėžtame 
taške apibrėžtu momentu tikimybės matas. 

Maksas Bornas ir Paskualis Jordanas sugretino de Broilio ban
gų intensyvumą (grynai banginę sampratą) ir elektronų skaičiaus 
vidurkį "erdvės tūrio vienete (grynai korpuskulinę sampratą). Ban
ginės sampratos ryšys su. korpuskulinė tokiame sugretinime įgyja 
štai tokį pavidalą. 
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Mes kalbėjome apie elektronų skaičiaus vidurkį apibrėžtame tū
ryje, vidurkį dideliam skaičiavimų skaičiui. Panašiai galima pasa
kyti, kad, metant monetą, dešimčiai metimų vidutiniškai penkis kar
tus atsiverčia herbas. Ta vidutinė vertė atitinka tikimybę, kad at
sivers herbas, t. y. tikimybė pamatyti monetos herbą po kiekvie
no metimo yra lygi pusei, vadinasi, herbo atsivertimų skaičius vi
dutiniškai atitiks pusę monetos metimų skaičiaus. 

Bornas ir Jordanas padarė prielaidą, kad de Broilio bangų inten
syvumas sąlygoja vidutinį elektronų sltaičių. Tačiau tas vidutinis 
skaičius priklauso nuo kiekvieno elektrono buvimo nagrinėjamojo 
tūrio viduje tikimybės. Vadinasi, bangų intensyvumas, sąlygojantis 
elektronų skaičiaus vidurkį, ir yra ne kas kita kaip elektrono bu
vimo duotajame tūryje tikimybė. Kai kalbame apie de Broilio ban
gas ir apsiribojame bangine samprata, viskas klostosi puikiausiai: 
Šrėdingerio lygtis visiškai tiksliai nusako bangų intensyvumą kiek
viename taškę kiekvienu momentu. Tačiau, kai pereiname prie kor-
puskulinės sampratos ir prisimename elektronų kaip atskirų kor-
puskulų egzistavimą, Šrėdingerio lygtis nusako ne patį faktą, ne 
patį patikrinimo rezultatą, o tik jo tikimybę. 

Bangų intensyvumą nusako virpesių amplitudė. Tačiau viduti
niškai amplitudė lygi nuliui: nukrypimai į vieną pusę (su pliuso 
ženklu) tokie pat dažni kaip ir nukrypimai į kitą pusę (su minuso 
ženklu); banguojančios jūros paviršiuje bangų keteras išbalansuo
ja įdubimai. Norint apibūdinti virpesių intensyvumą, imamas amp
litudės kvadratas; tuomet reikšmės su minuso ženklu tampa teigia
momis (neigiamo dydžio kvadratas — teigiamas dydis) ir vidurkis 
jau nėra nulinis dydis. Todėl de Broilio bangų intensyvumo matas 
yra banginės funkcijos amplitudės absoliutinio dydžio kvadratas. 
Jis išreiškia susitikimo su elektronu apibrėžtame taške apibrėžtu 
momentu tikimybę. Ta tikimybė ir nustatoma Šrėdingerio lygtimi, 
padedančia rasti de Broilio bangų intensyvumą apibrėžtame taške 
apibrėžtu momentu. 

Taigi kvantinė mechanika, atsiradusi 1925—1926 metais, operuo
ja dėsningumais, kurie nusako, apskritai tariant, ne dalelės judėji
mą— jos padėtį ir greitį kiekvienu momentu, o tik padėties tiki
mybę ir greičio tikimybę. Kuo tiksliau nustatytos dalelės koordina
tės tam tikru momentu, tuo mažiau tiksliai gali būti nustatytas 
greitis, ir, atvirkščiai, kuo tiksliau nustatytas greitis, tuo mažiau tiks
liai nustatomos koordinatės. Toks teiginys vadinamas neapibrėžtu
mo sąryšiu. Jį nustatė Verneris Heizenbergas 1927 metais. 

Neapibrėžtumo sąryšį iliustruoja kai kurie mintiniai eksperimen
tai, pavyzdžiui, dalelės praėjimas pro angą diafragmoje. Sakysim, 
elektronas tam tikru momentu praeina pro angą diafragmoje, kuri 
nejuda. Toks praėjimas leidžia užregistruoti elektrono padėtį tuo 
momentu. Kuo mažesnė anga, tuo didesniu tikslumu tuo momentu 
nustatoma elektrono padėtis. Tokio nustatymo galimybė yra sąvo-
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kos „padėtis" fizikinio turiningumo pagrindas elektrono atžvilgiu. 
Tačiau aptartasis eksperimentas neduoda galimybės tiksliai nusta
tyti elektrono greitį tuo momentu. Elektrono judėjimas susijęs su 
de Broilio bangų sklidimu. Praeidamos pro siaurą diafragmos angą 
ir sąveikaudamos su angos kraštais, de Broilio bangos pakeičia sa
vo kryptį, vadinasi, praeinant elektronui pro angą, keičiasi ir elekt
rono greitis — tuo smarkiau, kuo siauresnė anga, t. y. kuo tiksliau 
yra nustatyta elektrono padėtis. Jeigu norėsime tiksliau nustatyti 
elektrono greitį, mums reikės ne taip tiksliai nustatyti jo padėtį. 
Todėl tuo pačiu metu neribotu tikslumu nusakytos elektrono padė
ties ir greičio sąvokos neturi fizikinės prasmės. Jeigu atsižvelgsime 
į tą sąryšį ir nereikalausime neriboto tikslumo, elektronui galime 
taikyti klasikines padėties ir greičio sąvokas. 

Visiškai neginčijamai priskirti elektronui tuo pačiu metu tiks
lią padėtį ir tikslų greitį negalime. Tačiau galime priskirti jam vie
nos ar kitos padėties arba vieno ar kito greičio tikimybę kiekvienu 
laiko momentu. Tokia tikimybė nustatoma Šrėdingerio lygtimi. 

Dėsningumai, kurie nustato ne įvykius, o tik jų tikimybę, yra 
statistiniai dėsningumai. J ie kadaise apribojo Laplaso determiniz
mą — teiginį, kad visų dalelių koordinatės ir greičiai tam tikru mo
mentu vienareikšmiškai nusako Visatos būseną kiekvienu ateinan
čiu momentu ir visus būsimus jos istorijos įvykius. Termodinamikos 
statistiniai dėsningumai apribojo Laplaso determinizmą iš viršaus. 
Dabar jis pasirodė apribotas iš apačios: dalelių judėjimas nėra pa
valdus dinaminiams dėsningumams, dalelės judėjimo būsena tam 
tikru momentu nusako tiktai tikimybę, kad dalelė kitu momentu 
turės vienokias ar kitokias koordinates arba vienokį ar kitokį 
greitį. 

Tokiam požiūriui prieštaravo nemaža žymiausių fizikų teoreti
kų, kuriuos Maksas Bornas vėliau pavadino „niurzgaliais". Pirmoji 
plati diskusija įsiliepsnojo Sol vės kongrese 1927 metais. Tarp „niurz-
galių" aktyviausias ir nuodugniausias kvantinės mechanikos (tiks
liau, jos tikimybinio supratimo) kritikas buvo Einšteinas. Solvės 
kongrese ir vėliau spaudoje Einšteinas įrodinėjo, kad neapibrėžtu
mo sąryšis neduoda pilnutinio supratimo apie fizikinę realybę. Nil
sas Boras, Verneris Heizenbergas, Maksas Bornas ir kiti atmušinėjo 
smūgius, kurie buvo smogiami teiginiui apie statistinius dėsningu
mus kaip apie pradinius pasaulio dėsningumus. Diskusiją kompli
kavo filosofų pozityvistų mėginimai perėjimą kvantinėje mecha
nikoje nuo determinizmo dinaminės formos prie jo statistinės formos 
pavaizduoti kaip determinizmo išsižadėjimą iš viso, kaip indeter-
minizmo gamtoje pripažinimą. 

Pastebėsime, kad „tikimybės bangų" idėja iš dalies priklausė 
pačiam Einšteinui. Savo šviesos kvantų teorijoje iš tiesų jis sujun
gė šviesos banginę ir korpuskulinę sampratą. Šviesa — tai bangos, 
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turifičios tam tikrą energiją, be to, erdvės tūrio vienete yra tam 
tikras šviesos bangų energijos kiekis; erdvė, kurią pereina šviesos 
spindulys, apibūdinama kaip žinomas elektromagnetinių bangų 
energijos tankis. Tačiau šviesa — tai dalelės, fotonai. Korpuskuli-
nėje sampratoje erdvė, kurią pereina spindulys, apibūdinama vidu
tiniu fotonų tankiu. Vadinasi, vidutinis fotonų tankis (proporcingas 
susitikimo su fotonu tikimybei: kuo didesnė susitikimo tikimybė, 
tuo daugiau fotonų sutiksime) reiškia — pereinant prie banginės 
sampratos — energijos tankį, t. y. elektromagnetinio lauko virpesių 
intensyvumą. Tie virpesiai, sklisdami erdvėje, sudarydami elektro
magnetines bangas, apibūdina susitikimo su fotonu galimybę. Tokią 
sampratą logiškai pagrindė Einšteino teorija apie fotonus. Kvanti
nėje mechanikoje, sukurtoje 1925—1926 metais, iš pradžių buvo 
kalbama apie elektroną. Susitikimo su juo tikimybė, jo buvimo tam 
tikrame tūryje tikimybė priklauso jau ne nuo elektromagnetinių 
bangų, o nuo „materijos bangų", apie kurias kalbėjo Luji de Broilis 
ir kurias Maksas Bornas traktavo kaip tikimybės bangas. 

Vaidmenį, kurį nustatant elektrono judėjimą atlieka Šrėdinge-
rio banginė lygtis (ja galima nustatyti elektrono buvimo vietos ti
kimybę), optikoje atlieka banginė lygtis, leidžianti nustatyti fotonų 
judėjimą. Šia prasme Einšteino kvantinėje teorijoje jau slypėjo 
kvantinės mechanikos pagrindinės kolizijos. Šviesa susideda iš da
lelių. Antra vertus, absoliučiai patikimi bandymai įtikina, kad švie
sa — tai elektromagnetinės bangos. Negana to, Einšteino išvada 
apie elektromagnetinių bangų intensyvumą, kuris proporcingas fo
tonų tankiui, kelia mintį, kad elektromagnetinės bangos intensyvu
mas atitinka fotono buvimo tam tikrame taške tikimybę, mintį apie 
elektromagnetines bangas kaip susitikimo su fotonu tikimybės ban
gas. Einšteinas nesutiko su tikimybės bangų, t. y. kad esama dės
ningumo, nusakančio tik faktų tikimybę, samprata kaip su bend
riausiu mikropasaulio dėsningumu Tačiau kaip tik prie tos išvados 
vedė ir galų gale nuvedė jo iškeltoji teorija. 

Dabar, retrospektyviai vertindami fotonų idėją, matome, kad ji 
dar radikaliau nutolusi nuo klasikinio pasaulėvaizdžio pagrindų. 
Einšteinas, skirtingai negu Plankas, kalbėjo apie elektromagnetinio 
lauko energijos diskretiškumą ne tik tada, kai jis išspinduliuojamas 
ir absorbuojamas, bet ir tų procesų tarpe. Laukas pagal savo pri
gimtį yra diskretus („alus ne tik parduodamas pintos talpos bute
liais, bet ir jį sudaro pintos talpos nedalomos porcijos, jam esant 
statinaitėje"). Gan natūralus tos minties apibendrinimas yra supra
timas, kad visi laukai diskretus, kad dalelę veikiantį lauką gal ime 
apibūdinti iki toliau nedalomo dydžio. Klasikinė fizika vadovauja
si tuo, kad dalelių elgseną apibūdina jų sąveika, kitaip sakant, kai 
kurie jėgos laukai, kuriuos sukuria dalelės ir kurie veikia jas. Jei
gu klasikinę mechaniką izoliuotume nuo kitų dalelę veikiančių jė
gų (pavyzdžiui, inercijos jėgų, kurias sukelia ne kūnų sąveika, o 
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sistemos absoliutinis pagreitis), t. y. priartintume ją prie „klasikinio 
idealo", tai Visatoje dalelių sąveika nulemtų viską, kas joje vyksta. 

Jeigu tų sąveikų negalima nustatyti neribotai tiksliai, tai minė
tame idealiame pasaulėvaizdyje atsiranda tarsi mažos dėmės. „Kla
sikinį idealą" riboja kai kurios mažiausios energijos vertės, ma
žiausios jėgos, apibūdinančios dalelių judėjimą. Taigi fotonų teori
ja pasirodė esanti uždelsto veikimo bomba, nukreipta prieš „kla
sikinį idealą". Ji buvo grėsminga tam idealui tik esant labai ma
žoms lauko „porcijoms". Tačiau to pakako, kad išnyktų ankstesnis < 
absoliutus pasitikėjimas pasaulėvaizdžiu, kuriame viskas nustatoma 
su kokiu tik norima tikslumu, jog net be galo mažą dalelės būsenos 
pokytį buvo galima paaiškinti kai kuriais lauko poveikiais. 

Toks ryšys tarp be galo mažų dalelės judėjimo būsenos pokyčių 
ir lauko intensyvumo verčių — fizikos kertinis akmuo, be to, ne tik 
Niutono dėsniais pagrįstos fizikos, bet ir fizikos, kurią reformavo 
Einšteinas. Einšteinas manė, kad dalelių sąveika yra atsakinga už 
viską, kas vyksta gamtoje. Tas ryšys išreiškiamas lygtimis, jun
giančiomis lauko kintamuosius su be galo mažais dalelės judėjimo 
būsenos pokyčiais. Tokios lygtys vadinamos diferencialinėmis lyg
timis. Jų pavyzdys yra dalelės judėjimo jėgos lauke lygtis. Be galo 
mažą dalelės greičio pokytį nulemia jėgos lauko stiprumas. 

Iki kvantinių koncepcijų atsiradimo buvo manoma, jog kad ir ko
kį mažą dalelės judėjimo būsenos pokytį (pavyzdžiui, jos pagreičius 
jėgos lauke) imtume, vis vien dėsnis, dalelės elgseną siejantis su 
kitų dalelių veikimu, t. y. su lauku, veiks nenukrypstamai. Pasiro
do, lauko energijos porcijos negali būti mažesnės už tam tikrą mi
nimalų dydį ir didėti jos gali tik tam tikrais baigtiniais papildomais 
priedais. Anksčiau buvo žinoma apie materijos diskretumą, apie 
atomus — mažiausias medžiagos daleles. Dabar išaiškėjo, kad kūnų 
sąveika, iš vienos pusės, ir jų judėjimo būsenos pokyčiai, iš kitos, 
yra diskretus ir netenka savo vienareikšmio ryšio, kai kalbama apie 
labai mažus dydžius, mažesnius už ribines mažiausias kintamųjų, iš
reiškiančių lauko energiją ir judėjimo būsenos pokyčius, vertes. 

Palyginkime du paveikslus. Vienas iš jų nutapytas dažais, su
maišytais ant paletės. Užtepti ant drobės dažai perteikia nenutrūks
tamą spalvų perėjimą nuo vienos į kitą. Kitas paveikslas nutapytas 
grynais, nesumaišytų spalvų dažais ir susideda iš atskirų tam tikrų 
spalvų nedidelių potėpių. Taip tapė kai kurie impresionistai; jie 
manė, kad spalvų maišymas ne ant paletės, o akyje, duoda tiksles
nį gamtos atvaizdą. Klasikinis pasaulėvaizdis atitinka peizažą, nu
tapytą senąja maniera, kvantinis — atitinka ką tik minėtąjį, nuta
pytą daugybės atskirų potėpių be nenutrūkstamų perėjimų. Kuris 
paveikslas atspindi tikrovę? 

Ikikvantinėje fizikoje atsakymas buvo skirtingas, priklausė nuo 
to, ar buvo kalbama apie medžiagą, ar apie judėjimą. Medžiaga 
buvo pripažįstama diskrečia, įr medžiagos vaizdas galų gale turėjo 
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būti grindžiamas atskirais potėpiais, atitinkančiais atomus. Bet ju
dėjimo vaizdas buvo nenutrūkstamas, judėjimo dėsnis be galo ma
žus judėjimo greičio prieaugius jungė su tam tikromis jėgų ver
tėmis. 

Kvantinė mechanika, remdamasi daugybe nenuginčijamų faktų, 
priėjo prie lauko if judėjimo diskretinio vaizdo. 

Visas tas išvadas buvo galima padaryti jau iš pačios fotonų idė
jos. Tačiau 1917 metais Einšteinas žengė dar vieną žingsnį link sta
tistinės tikimybės dalelių judėjimo koncepcijos. Jis iš fotonų sam
pratos ir Boro modelio išvedė spinduliavimo dėsnius, kadaise at
rastus Planko. Atomų spinduliavimą valdantys dėsniai yra statisti
nio pobūdžio, jie kiekvieną kartą nustato spinduliavimo tikimybę. 
Bangų spinduliavimas ir dalelių spinduliavimas (kiekvieną kartą jie 
pavaldūs atsitiktinumui) — matyt, nesuderinami dalykai, ir kaip tik 
tai Einšteinas traktavo kaip savo spinduliavimo teorijos silpną 
vietą. 

,,Sios teorijos silpnybė,— rašė jis,— yra tai, kad jos negalima 
sujungti su bangine samprata. Toliau, ta teorija atiduoda atsitikti
numo valiai elementarių procesų laiką ir kryptį..." 3 

Iš tikrųjų elementarus procesas, t. y. atskiras fotono išspindu
liavimo aktas, elektronui peršokant iš vienos Boro atrastos orbitos 
į kitą, pavaldus atsitiktinumui, ir tik tada, kai išspinduliuojama 
daug fotonų, rezultatas atitiks tikimybę, kurią nustato statistinis 
dėsnis. 

Minėtosios aplinkybės — ryšio su bangine samprata nebuvimas 
ir išspinduliavimo atsitiktinis pobūdis, Einšteino nuomone, buvo 
didelės grėsmės, pakibusios virš pačios fizikos egzistavimo, simp
tomai. Boro jos netrikdė. J is žinojo, kad šviesa elgiasi kaip dalelės 
fotoefekto reiškiniuose, pavyzdžiui, fotoelementuose, kur fotonai 
išplėšia elektronus iš metalinių plokštelių paviršiaus. Boras taip pat 
žinojo, kad šviesa elgiasi kaip bangos, pavyzdžiui, praeidamos pro 
siauras angas arba gardeles, kur atsiranda difrakcija — pasikeičia 
bangų kryptis, jos apgaubia angų kraštus. Iš čia išplaukia neišven
giamas naujas požiūris, kad ir kur jis nuvestų. 

Boras prisimena savo pirmąjį susitikimą su Einšteinu ir 
pirmąją diskusiją dėl fotonų elgseną valdančių dėsnių pobūdžio. 

„Kai 1920 metais lankydamasis Berlyne pirmą kartą susitikau su 
Einšteinu,— o tai man buvo didelis įvykis,— tie fundamentalūs 
klausimai ir buvo mūsų pokalbių tema. Svarstymai, prie kurių pas
kui dažnai sugrįždavau, pridėjo prie mano žavėjimosi Einšteinu dar 
ir stiprų įspūdį dėl jo nepretenzingos mokslinės pozicijos. Žinoma, jo 
tokių vaizdingų posakių kaip „pamėkliški laukai, valdantys foto
nus" pomėgis nereiškė, kad jis linkęs į misticizmą, tačiau rodė gilų 
humoro jausmą, slypintį jo įžvalgiose pastabose. Ir vis dėlto tarp 

3 Physicalische Zeįtschrift, 1917, 18, S. 127. 
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mūsų liko tam tikrų nesutarimų dėl mūsų požiūrio ir sumanymų 
ateičiai. Sugebėdamas meistriškai suderinti, atrodytų, prieštaringus 
faktus, neišsižadėdamas nenutrūkstamumo ir priežastingumo, Einštei
nas galbūt mažiau negu kas nors kitas buvo linkęs atsisakyti tų 
idealų,— mažiau negu kas nors kitas, kam toks jų atsisakymas būtų 
vienintelė galimybė suderinti įvairiapusiškus atominių reiškinių 
faktus, susikaupusius diena po dienos tyrinėjant tą naują žinių 
sritį" 4. 

1961 metais Boras smulkiau papasakojo apie pirmąsias diskusijas 
su Einšteinu. Kai Einšteinas pasipasakojo apie savo abejones dėl 
būtinumo išsižadėti nenutrūkstamumo ir priežastingumo idealų, Bo
ras atsakė: 

„Ko jūs, tiesą sakant, norite pasiekti? Jūs — žmogus, kuris pats 
įvedė į mokslų šviesos kaip dalelių srauto sampratą! Jeigu Jus taip 
jaudina fizikoje susiklosčiusi situacija, kai šviesos prigimtį galima 
aiškinti dvejopai, na, ką gi, kreipkitės į Vokietijos vyriausybę su 
prašymu uždrausti naudotis fotoelementais, jeigu manote, kad švie
sa — tai bangos, arba uždrausti naudotis difrakcinėmis gardelėmis, 
jeigu šviesa — tai dalelės". 

„Mano argumentavimas,— priduria Boras,— kaip matote, buvo 
ne per daug Įtikinamas ir griežtas. Beje, tiems laikams tai gan bū
dinga..." 

Mūsų laikais darosi aišku, kad Einšteino pozicija išreiškė anaip
tol ne paprastą prisirišimą prie senųjų fizikos pozicijų, o greičiau 
nuovoką, kad naujosios pozicijos nėra galutinės, kad yra galimi 
dar bendresni ir dar tikslesni fizikos pradiniai principai. 

Boras tęsia savo prisiminimus: 
„Einšteinas su kartėliu pasakė: i 
—• Matote, kaip išeina: ateina pas mane toks žmogus kaip jūs, 

susitinka, atrodytų, du vienminčiai, o niekaip negalime rasti bend
ros kalbos. Galbūt reikėtų mums, fizikams, susitarti dėl kokių nors 
bendrų pagrindų, dėl kažko bendro, ką tvirtai laikysime teigiamu, 
o jau paskui pereiti prie diskusijų? 

Ir vėl aš karštai paprieštaravau: 
— Ne, niekuomet! Aš laikyčiau didžiausia išdavyste, jeigu, pra

dėdamas darbą visiškai naujoje pažinimo srityje, leisčiau sau iš 
anksto dėl ko nors tartis" 5 . 

Čia keliai išsiskyrė, Einšteinas toliau galvojo apie bendruosius 
fizikos pagrindus, kurie pagrįstų konkrečias problemas. Jis ieškojo 
tų pagrindų, kaip ir anksčiau, mokslo klasikiniame ideale. Borą vi
liojo naujų būties dėsningumų, absoliučiai tiksliai netelpančių į 
klasikinės harmonijos ribas, romantika. 

4 Бор H, Избр. науч. труды.— M., 1971, т. II, с. 403. 
5 Наука и жизнь, 1961, Na 8, с. 78. 
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Einšteino replikoje „Jeigu visa tai, teisinga, tai čia fizikos pa
baiga" yra viena mintis, galbūt labiausiai stulbinanti. Einšteinas ma
nė, kad Boro požiūris — pabaiga tos fizikos, kuri buvo iki tol, ta
čiau nelaiko Boro požiūrio negalimu, jis laiko jį iš principo įmano
mu („jeigu visa tai teisinga..."). Čia išryškėja drąsumas minties, 
priėjusios iki abejonių dėl savo kūrybos pagrindą sudarančios ir iki 
tol mokslo pagrindu buvusios idėjos. Tuo išreiškiamas supratimas, 
kad teorija, antipatiška mąstytojui, gresianti jo moksliniam idealui, 
yra įmanoma, galima ir, negana to, graži („didžiausio muzikalumo"). 
Ir pagaliau tokiame begaliniame tolerantiškume pasireiškia išnyki
mas visko, kas asmeniška, iki mokslo asmeninio idealo, kai susidu
riama su tuo, kas objektyvu, neasmeniška. Einšteinas buvo atsida
vęs klasikiniam idealui — pasaulėvaizdžiui, kuriame dalelių sąveika 
visiškai tiksliai paaiškina viską, kas vyksta pasaulyje. Bet Einštei
nas buvo dar labiau atsidavęs objektyviajai tiesai. Perfrazuodamas 
Aristotelį, jis būtų galėjęs pasakyti: „Niutonas man brangus, bet 
tiesa dar brangesnė". Suprantama, „Niutonas" šiuo atveju būtų bu
vęs ne konkrečios Niutono mechanikos simbolis, o klasikinės har
monijos simbolis, „Niutono tipo mechanikos" simbolis; būtų buvę 
galima vietoj Niutono minėti Dekarto arba Spinozos vardą. Einštei
nas Niutono vardą vartojo kaip mokslo klasikinio idealo simbolį. Jis 
kalbėjo apie „Niutono programą" (viską nusako kūnų sąveika) ir 
apie „Maksvelio programą" (kūno judėjimą sąlygoja kiekviename 
taške tą kūną veikiantis laukas) kaip apie pagrindines fizikos prog
ramas. Tačiau jis už objektyvųjį žinojimą gali mokėti ir tokią kai
ną. Ir čia atmintin ateina skyriaus „Mokslinės teorijos pasirinkimo 
kriterijai ir klasikinės fizikos pagrindai" epigrafu pateikti Roberto 
Majerio žodžiai (tokios reminiscencijos neišvengiamos, kadangi 
Einšteinas — sintezė visko, kas buvo nemirtinga, gyva, antidogma-
tiška mokslo istorijoje): „Gamta savo paprastu tikrumu yra didin
gesnė ir puikesnė negu bet kuris žmogaus rankų kūrinys, negu 
susikurtos dvasios visos iliuzijos". 

Prisiminkime daugiareikšmę Einšteino frazę laiške Solovinui: 
„...Negalima ignoruoti, kad kūnai, kuriais matuojame daiktus, daro 
tiems daiktams poveikį", taip pat išvadą: „Jeigu nenusidėsi protui, 
iš viso negalėsi nieko pasiekti". 

Sugretinę ją su replika dėl Boro teorijos, galime apibendrinti: 
Einšteinas neneigė „klasikinio idealo" apribojimo galimybės. Jei dėl 
to „išnyksta fizika", tai žodis „fizika" čia reiškia ne objektyvaus pa
saulėvaizdžio galimybę iš viso, o fiziką „Niutono programos" ir 
„Maksvelio programos" dvasia. 

Einšteino požiūris į kvantines-statistines idėjas buvo be galo su
dėtingas, tačiau apskritai jis tilpo replikoje, kurią prisimena Boras. 
Jis įžvelgė tų idėjų ryšį su savo darbais, jų grėsmę fizikai, laukė, 
kad tą krizę pašalintų tolesni tyrimai ir tikėjosi tų dėsnių užkuli-
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šiuose rasti dinamiškus dėsnius, apibūdinančius ne procesų tikimy
bę, o pačius procesus, kaip tai buvo klasikinėje termodinamikoje. 

De Broilio teorija galėjo teikti vilčių tokiam nestatistiniam aiš
kinimui. Dabar retrospektyviai matome, kad elektromagnetinės ban
gos kažkuo panašios į tikimybės bangas. Pirmajame šimtmečio ket
virtyje, priešingai, buvo norima dalelių judėjimo statistinius dės
ningumus sutapatinti su dinaminiais — bent su bangų, valdančių 
dalelių judėjimą, buvimu. Analogija tarp de Broilio bangų ir elekt
romagnetinių bangų padėjo suprasti naująją teoriją ir kartu piršo 
mintį pripažinti „materijos bangų" realumą. Fotonai kažkaip susiję 
su elektromagnetinėmis bangomis, o kaip — apie tai buvo sunku ką 
nors pasakyti. Tačiau buvo spėjama, kad elektromagnetinės bangos 
yra „realaus" lauko stiprumo pasikeitimai. De Broilio bangos, ma
tyt, irgi turi būti laikomos tam tikro „realaus" lauko sklindančiais 
virpesiais. Tačiau tos viltys ir atitinkamos hipotezės greitai užleido 
vietą „tikimybės bangų" idėjai. 

Einšteino požiūris į tą idėją buvo, kaip minėta, sudėtingas. Po
zityvistines išvadas, indeterminizmo sampratą jis visiškai atmesda
vo, ir šiuo aspektu jo kritiniai argumentai buvo nenuginčijami. Pa
tys fizikiniai samprotavimai ir mintiniai eksperimentai, prieštarau
jantys fizikinėms Heizenbergo, Boro, Borno ir kitų „tikimybės 
bangų" šalininkų konstrukcijoms, susidūrė su jų svariais kontrargu
mentais. Bendroji mintis, tikriau sakant, intuityvi prielaida apie 
bendresnę ir tikslesnę negu kvantinė mechanika teoriją, tiktai dabar 
gali būti įkūnyta į palyginti konkrečias formas ir būti teisingai verti
nama. Ties šiuo klausimo aspektu ir apsistosime. 

1932 metais Berlyne Einšteinas susitiko su Filipu Franku, kuris 
gynė kvantinės mechanikos oficialiąją statistinę versiją. Frankas 
pasakoja apie diskusiją su Einšteinu. 

„Fizikoje,— sako Einšteinas —atsirado nauja mada. Virtuoziškai 
suformuluotais mintiniais eksperimentais įrodinėjama, kad kai ku
rių fizikinių dydžių negalima išmatuoti arba, tiksliau, kad jų elgse
na gamtos dėsnių yra taip nustatyta, jog jie išslysta iš bet kokių 
mėginimų juos išmatuoti. Iš to daroma išvada, kad būtų beprasmiš
ka palikti tuos dydžius fizikos leksikone. Toks jų palikimas būtų 
gryniausia metafizika" 6. 

Kai Einšteinas išreiškė savo neigiamą požiūrį į šią koncepciją, 
Frankas pamėgino sutapatinti ją su pradine reliatyvumo teorijos 
idėja. Pastaroji, analizuodama, pavyzdžiui, sąvoką „absoliutus vie
nalaikiškumas", nepripažįsta jai egzistavimo teisės remdamasi tuo, 
kad realieji ir mintiniai eksperimentai rodo, jog negalima sinchro
nizuoti įvykių, tiriamų įvairiose viena kitos atžvilgiu judančiose 
atskaitos sistemose. Vadinasi, darė išvadą Frankas, reliatyvumo 
teorija atmetė sąvokas todėl, kad realybėje jų nebuvo pastebėta. J is 

8 Fiank, p. 216. 
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taip ir pasakė Einšteinui: „Bet juk madą, apie kurią kalbate, išra-
dote jus pats 1905 metais". 

„Geras pokštas neturi būti dažnai kartojamas",— atsakė Einštei
nas. Toliau jis išaiškino, kad reliatyvumo teorija apibūdina objek
tyvius procesus, realią materialinę substanciją, nustato ryšį tarp 
įvairių tos pačios realybės apibūdinimo būdų, kad ji neturi nieko 
bendra šu pozityvizmu ir yra toli nuo atsiradusios dabar „mados". 

Pozityvistinės išvados, padarytos remiantis mikropasaulio kvan-
tiniu-statistiniu dėsningumų pobūdžiu, iš tikrųjų neišplaukia iš 
kvantinės mechanikos; kvantinė mechanika — tai viena, o jos gno
seologinis traktavimas, apie kurį kalbėjo Einšteinas,—kas kita. Ta
čiau kvantinėje mechanikoje susiduriame su v dėsninga pažinimo 
spiralės vija, pažinimo, kurio absoliutinimas veda į minėtąjį gno
seologinį traktavimą. Dabar, iš devintojo dešimtmečio fizikos pozi
cijų, matome tą viją, ji susijusi ne tik su nutolimu nuo klasikinių 
idėjų, bet ir su tokio nutolimo nuo kvantinės mechanikos, sukurtos 
trečiajame dešimtmetyje, nepakankamu radikalumu. 

Tai reikalauja paaiškinimo — kol kas preliminarinio, smulkesnį 
reikia trumpam atidėti. Palyginkime reliatyvumo teoriją su kvanti
ne mechanika. Pirmojoje sąvokos „judėjimas eterio atžvilgiu", „ab
soliutinis vienalaikiškumas" ir t. t. pripažintos kaip nepatvirtinamos 
eksperimentais. Tačiau su tuo negalėjimu patvirtinti eksperimentais 
jau susidūrėme Lorenco teorijoje. Kūnų ilgio sutrumpėjimas nelei
do užfiksuoti judėjimą eterio atžvilgiu bandymais — realiais arba 
mintiniais, analogiškais Maiklsono bandyniui. 

Reliatyvumo teorija žengė toliau. Ji neigia substancialų, nepri
klausomą nuo jokių eksperimentų judėjimą eterio atžvilgiu ir su 
tokiu judėjimu susijusias pasaulio savybes. Sutapatinant galimumą 
stebėti ir realybę, skirtumas tarp Lorenco koncepcijos ir Einšteino 
koncepcijos dingsta. Objektyvios realybės pripažinimas daro tą 
skirtumą be galo esminį. Einšteino reliatyvumo teorija nutraukia bet 
kokį ryšį su judėjimu eteryje ir atitinkamomis klasikinėmis sąvo
komis, neigdama jų objektyviąją prasmę. . -

Pažvelkime šiuo požiūriu į kvantinę mechaniką. Ji sąvokų 
elektrono „padėtis" ir „greitis" taikymą apriboja tam tikromis są
lygomis. Tačiau - kvantinės mechanikos negalima išdėstyti be tų 
klasikinių padėties ir. greičio sąvokų, ji be jų praranda prasmę. Ji 
neatmeta dalelės padėties ir greičio sąvokų taip kategoriškai, kaip 
reliatyvumo teorija atmetė klasikines absoliutinės erdvės, absoliuti
nio laiko ir absoliutinio judėjimo sąvokas. Tai nereiškia, kad relia
tyvumo teorija nužengė nuo klasikinės fizikos toliau negu kvantinė 
mechanika. Priešingai, pastaroji nuėjo toliau. Kvantinė mechanika 
atsisakė dalelės greičio ir padėties sąvokų nevisiškai kategoriškai, 
tačiau tos sąvokos klasikinėje fizikoje atliko kur kas fundamenta
lesnį vaidmenį negu Niutono absoliutai, iš esmės buvę priešingi 
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klasikiniam idealui. Kvantinės mechanikos radikalizavimas būtų bu
vęs ne klasikinio idealo apvalymas, o tolesnis jo išsižadėjimas. 

Kvantinė mechanika iš pradžių tik apribojo klasikinį idealą. Kai 
greitis neapibrėžtas, galima kokiu tik norima dydžio tikslumu nu
sakyti dalelės padėtį ir, atvirkščiai, neapibrėžus padėties, galima 
kokiu tik norima tikslumu nusakyti greitį. Tačiau jau ketvirtojo 
dešimtmečio pradžioje buvo nustatyta, kad labai mažose srityse 
tiksliai nustatyti dalelės padėties negalima net ir tada, kai jos grei
tis neapibrėžtas. Vėliau buvo aptikti procesai, kurie radikaliau, ne
gu tai buvo žinoma anksčiau, pašalina klasikines sąvokas iš ultra-
mikroskopinio pasaulėvaizdžio. 

Minėtoji fizikinės minties kryptis peržengė pradines kvantinės 
mechanikos ribas. Nilsas Boras pastarosios pagrindinę prielaidą aiš
kiai nusakė tarptautiniame fizikų kongrese Kome (Šveicarija) 1927 
metais. 1949 metais, išdėstydamas to pasisakymo kongrese mintį, 
Boras rašė apie mikropasaulio tyrimą: 

„Lemiamas momentas yra pripažinimas, kad „nors ir kaip toli 
reiškiniai peržengtų klasikinio fizikinio aiškinimo ribas, visi ban
dymų duomenys turi būti nusakomi klasikinėmis sąvokomis"7. Ta 
formulė labai svarbi, kadangi ji rodo kvantinės mechanikos pozity
vų j į-klasikinį aspektą. Kvantinė mechanika teigia, kad klasikinės 
sąvokos gali būti taikomos visiems tiriamiems fizikiniams reiški
niams, jei tų sąvokų tikslumas yra apribojamas. 

Jeigu yra procesų, kuriems klasikines sąvokas taikyti sunkiau, 
tai jie privers apriboti nereliatyvistinę kvantinę mechaniką, pada
ryti ją teorija, apibūdinančia tik dalį realių procesų. Tačiau 1927 
metais tokie procesai nebuvo žinomi. Todėl kvantinės mechanikos 
kritika buvo nukreipta ne į „apsauginę" (klasikinių sąvokų atžvil
giu) kvantinės mechanikos pusę, o į tezę apie tokio taikymo sąly
gas, ir buvo kritikuojama iš klasikinių sąvokų nesąlyginio taikymo 
pozicijų, iš pozicijų, pripažįstančių galimus „slypinčius paramet
rus", kurie tiksliai apibūdina įvykius mikropasaulyje ir gali buti be 
jokių sąlygų išreikšti klasikinėmis sąvokomis. 

Komo kongrese Einšteinas nedalyvavo. Tačiau tais pačiais me
tais Briuselyje įvyko 5-asis Solvės kongresas. Cia Einšteinas išdės
tė savo prieštaravimus Borui ir kitiems naujosios teorijos gynėjams. 
Einšteino diskusija su Boru tęsėsi ir kitame Solvės kongrese 1930 
metais. Einšteinas sugalvodavo vis naujų mintinių eksperimentų, 
vis naujų kombinacijų su diafragmomis, dėžėmis, svarstyklėmis 
ir kt., kurios galėtų įtikinti Borą. Pastarasis parodydavo, kad tos 
konstrukcijos neprieštarauja kvantinės mechanikos postulatams. Be 
viešų diskusijų, Einšteino ginčas su Boru vykdavo ir kiekvieno as
meninio susitikimo metu. Nuolatinis tų susitikimų dalyvis buvo 

7 Бор H. Избр. науч. труды, т. II, с. 406. 
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Paulis Ėrenfestas. Jo dalyvavimas ginčuose buvo labai vaisingas, jis 
buvo tarsi tarpininkas, savo paaiškinimais padedantis abiem šalims. 

Bendresne forma — be mintinių konstrukcijų — kvantinės me
chanikos kritika buvo Einšteino ir jo bendradarbių Podolskio bei 
Rozeno išdėstyta 1935 metais straipsnyje „Ar gali fizikinės realybės 
kvantinis-mechaninis apibūdinimas būti traktuojamas kaip pilnas?" 8 ' 
Atsakydamas Boras parašė straipsnį tuo pačiu pavadinimu 9 . Disku
sijoje vis labiau aiškėjo pagrindinis skirtumas tarp kvantinės me
chanikos vyraujančios sampratos ir Einšteino pozicijos. 

Einšteino filosofinės pozicijos diskutuojamu klausimu buvo gan 
aiškios. 1938 metais laiške Solovinui Einšteinas pateikė tokį ryšio 
tarp kvantinės mechanikos keblumų ir pozityvizmo apibūdinimą. 

- Jis rašo apie „subjektyvių pozityvistinių požiūrių kenksmingą įta
ką" ir priduria: 

„Gamtos kaip objektyvios realybės sampratą laiko pasenusiu 
prietaru ir kvantiniai teoretikai iš bėdos imasi geradarystės. Žmonės 
labiau pasiduoda įtaigai negu arkliai, todėl jiems kiekvienu laiko
tarp iu— sava mada, ir dauguma nežino tos tironijos šalt inio" 1 0 . 

„Iš bėdos imasi geradarystės..." Šiuo atveju „bėda"—tai primyg
tina būtinybė vartoti mikropasaulio teorijoje klasikines sąvokas, 
apibūdinti elementariosios dalelės judėjimą pagal analogiją su kla
sikine dalele, apribojant tokią analogiją jungtinių kintamųjų neapi
brėžtumu ir apskritai nurodant tiktai tų kintamųjų tikslių verčių 
tikimybes kiekvienam momentui ir kiekvienam taškui. Daugybė fak
tų, įrodančių dalelių banginę prigimtį ir jų korpuskulinę prigimtį, 
reikalauja, kad klasikinės sąvokos būtų taip apribojamos. Tai ir su
daro „bėdą". 

Einšteinui „bėda", pagal jo terminologiją „išorinis pagrįstumas", 
dar neišsprendžia klausimo. Koncepciją būtina išvesti iš bendrų fi
zikinių principų. Tokia tendencija buvo kvantinės mechanikos in
terpretacijose. Neapibrėžtumo sąryšis ir kvantinių-mechaninių dės
ningumų statistinis pobūdis buvo išvedamas iš to, kad aprioriškai 
negalima pažinti objektyvios realybės, kad pažinimo objektas neat
skiriamas nuo jo subjekto, kad pasaulio priežastinis aiškinimas yra 
ribotas. Bėda tapo geradaryste. Kvantinės mechanikos oficialioji 
versija nustojo buvusi „bėdos" rezultatu — tam tikru išankstiniu, 
apibrėžtų stebėjimų aiškinimu, kurį reikia toliau plėtoti. Ji buvo 
traktuojama kaip galutinai nustatytų pažinimo savybių išraiška — 
„geradarystės" rezultatas. Tačiau Einšteinui pasaulio priežastinio 
aiškinimo ribos, indelerminizmas, objektyvios realybės neigimas 
reiškė ryšių nutraukimą su nepajudinamais, visais eksperimentais ir 
visa praktika patikrintais bet kurio mokslo pagrindais. Jis ieškojo 

Эйнштейн, т. 3, c. 604—611 . i, 

Бор H. И з б р . науч. труды, т. II, с. 180—191. 

Lettres à So lov ine , p. 71. 
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kitokio kvantinės mechanikos „vidinio tobulumo"— galimybės iš
vesti jos sąryšius iš bendresnio objektyvios realybės paveikslo, iš 
priežastingumo bendresnio supratimo. 

Einšteino požiūrio į kvantinę mechaniką nereikia schemalinti ir 
primesti tam požiūriui nuoseklų ir aiškų pobūdį. Apskritai Einštei
nas kritikavo kvantinę mechaniką iš bendresnės ir radikalesnės ne
klasikinės teorijos pozicijų, o ne iš klasikinių pozicijų. Tačiau kla
sikinės pozicijos galėjo būti suformuluotos aiškiai — klasikinė fizi
ka turėjo ryškius kontūrus. Priešingai, radikalesnės ir bendresnės 
neklasikinės teorijos nebuvo (o ir dabar, konkrečiai kalbant, nėra), 
ir kvantinės mechanikos kritika „iš kairės" galėjo būti tik labai ne
apibrėžtos formos. Einšteino teorijose, jo pasisakymuose kvantinės 
mechanikos klausimu klasikiniai motyvai susipindavo su kritika 
„iš kairės". Jis kartais priartėdavo prie klasikinės interpretacijos 
šalininkų, o kartais aiškiai suko į radikalesnės teorijos pusę. Ant
roji kryptis, kad ir neaiškiai išreikšta, Einšteinui yra būdingesnė. 
1928 metais Einšteinas pasiuntė Šrėdingeriui laišką, kuriame apskri
tai sutiko su jo klasikine tendencija, su Šrėdingerio korpuskulinio-
banginio dualizmo neigimu. Einšteinas nesutiko su jungtuku „ar
ba", jungiančiu banginį apibūdinimą (pavyzdžiui, virpesių dažnį) ir 
korpuskulinį apibūdinimą (pavyzdžiui, dalelės energiją £). 

Skirtingai nėgu Srėdingeris, kuris apibūdino de Broilio bangas 
kaip pirminį procesą, ir skirtingai negu Bornas ir kiti fizikai, kurie 
traktavo virpesių intensyvumą kaip tikimybės matą, Einšteinas pra
dine samprata laikė dalelės energiją, o banginį procesą su virpesių 
dažniu v jis laikė sąlygine sąvoka. Tačiau svarbiausia, ką čia rei
kia akcentuoti,— tai supratimo, kad kvantinė teorija tobula, kritika. 
Jeigu Heizenbergo ir Boro koncepcija bus laikoma paskutiniu ir ga
lutiniu atsakymu į klausimą apie mikrodalelės judėjimą, tai ta kon
cepcija taps kažkuo absoliučiu, panašiu į dogmą, atmetančiu toles
nius ieškojimus. 

Einšteinas rašė Šrėdingeriui: 
„Heizenbergo ir Boro raminanti filosofija (arba religija?) padeda 

tikinčiajam įsigyti pagalvę ramiam miegui. Nuvyti jį nuo pagalvės 
nelengva. Tegul padrybso. Tačiau ta religija velniškai silpnai veikia 
mane, ir aš, nepaisydamas visko, sakau: ne „E ir v", o „E arba v". Ir 
būtent ne v, o E — tas dydis galų gale ir turi realybę. Tačiau jokių 
matematinių pokyčių aš iš to išvesti negaliu. Mano smegeninė labai 
jau išsikvėpė..." 

Einšteinas matė, kad kvantinės mechanikos statistinė-tikimybinė 
samprata neprieštarauja patyrimui. Tačiau jam toks konstatavimas 
nepanaikina „tikslaus determinizmo" galimybės mikropasaulio at
žvilgiu. Einšteinas manė, kad galima susikurti elementarių pro
cesų vaizdą, kurių eiga nusakoma tiksliai. Kad tokius procesus iš 
principo įsivaizduoti įmanoma, ir yra diskusijų objektas teorinėje 
fizikoje. 
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1950 metais Einšteinas rašė Solovinui: 
„Tiesioginės patirties požiūriu tikslaus determinizmo nėra. Šiuo 

klausimu — visiškas sutarimas. Klausimas yra tas, ar gamtos apibū
dinimas turi būti deterministinis, ar to galima atsisakyti. Toliau eina 
specifinė problema: ar galima individualiam objektui gauti įsivaiz
duojamą pavidalą, kuris visiškai neturėtų statistinio dėsningumo. 
Tiktai čia ir yra požiūrių skir tumas" 1 1 . 

Čia vėl matome, kad elementariųjų dalelių elgsenos nestatisti-
nių dėsningumų samprata tebebuvo Einšteinui intuityvi ir niekada 
nebuvo išreikšta kokia nors konkrečia hipoteze. Einšteinas nelaukė 
ikikvantinės fizikos'-reabilitavimo. Tačiau, kaip sakyta, kvantinės 
mechanikos kritika iš neklasikinių pozicijų negalėjo -tuo metu įgyti 
konkretų pavidalą ir tebebuvo neapibrėžta, apskritai intuityvi min
ties tendencija. Tokį kvantinės mechanikos kritikos pobūdį galima 
rasti ir daugybėje kitų Einšteino pasisakymų. 

1936 metais Einšteinas parašė straipsnį „Fizika ir realybė" 1 2 , 
kuriame teigia, kad mintis apie kvantinio-mechaninio apibūdinimo 
išsamumą neveda į prieštaravimus, tačiau yra taip priešinga jo 
moksliniam instinktui, kad jis negali išsižadėti išsamesnės koncep
cijos. Atsakydamas į šį klausimą, apžvalgoje „Diskusijos su Einštei
nu" Boras vėl išsako, truputį kita fofma,. pagrindinę kvantinės me
chanikos idėją: joje „mes turime reikalą ne su savavališku atsisa
kymu smulkiai analizuoti atominius reiškinius, bet su pripažinimu, 
kad tokia analizė iš principo negal ima" 1 3 . 

„Tikslesne analize" čia laikomas neribotai tikslus dinaminių kin
tamųjų, pavyzdžiui, padėties ir greičio, nustatymas. Kvantinė me
chanika apriboja jų nustatymo tikslumą tokia sąlyga: kuo tiksliau 
nustatytas vienas kintamasis, tuo mažiau tiksliai nustatytas kitas. 
Tačiau klausimas neišspręstas, jeigu jam suteikiame radikalesnę 
prasmę: ar nėra iš principo ribos bet kokiam padėties ir greičio są
vokų taikymui mikroskopiniame ar ultramikroskopiniame pasau
lyje? 

1937 metais Boras buvo Prinstone, tačiau šį sykį diskusija su 
Einšteinu vyko labai savotiška forma: jiedu svarstė, prie kurios 
koncepcijos prisijungtų Spinoza, jeigu jis galėtų stebėti kvantinės 
mechanikos plėtojimąsi? Toks aspektas labai būdingas ir Einštei
nui, ir Borui. Abu linkę šiuolaikines fizikos problemas pakylėti iki 
pagrindinių klausimų, skirtingai keltų ir spręstų per visą šiuolaiki
nio mokslo egzistavimą, lygio. Einšteinui Spinozos pasaulėžiūra bu
vo bendriausia pasaulio vieningumo, determinuotumo, objektyvumo 
ir materialumo idėjos išraiška. Ta idėja jo pasaulėžiūroje įsikūnijo 
fizikinių teorijų „vidinio tobulumo" ir „išorinio pagrįstumo" krite-

11 Lettres a Solovine, p. 99. 
12 Эйнштейн, т. 4, c. 220—227. 
13 Бор H. Избр. науч. труды, т. II, с. 428. -
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rijuose. Jis taikė minėtus kriterijus kvantinei mechanikai ir manė, 
kad ji, nepatenkina jų. Dabar matome, kad kvantinė mechanika, 
apie kurią buvo kalbama, atskleidė savo nepakankamumą tik at
radus iš principo naujus reiškinius. Toks nepakankamumas gali pa
sirodyti būdingas bet kuriai teorijai. 

Einšteino, Podolskio ir Rozeno straipsnyje sakoma: „...Reikia, 
kad kiekvienas fizikinės realybės elementas turėtų atspindį fiziki
nėje teorijoje". Tačiau šiuo atveju fizikinė teorija duoda išsamų 
realybės apibūdinimą ir apibūdinimo pilnutinumas įgyja absoliučią 
prasmę: teorija, garsios teismo proceso formulės žodžiais tariant, 
sako „tiesą, tiktai tiesą ir visą tiesą". Tačiau 1949 metų autobiogra
fijoje Einšteinas užsimena apie pasirinkimo kriterijus „iš vidaus to
bulos" ir „išoriškai pagrįstos" teorijos atžvilgiu. Taip keliant klausi
mą, minėtieji kriterijai veda mokslą į priekį begaliniu artėjimo prie 
tiesos keliu ir negarantuoja ,,visos t iesos" 1 4 . Einšteino pasisakymuo
se apie kvantinę mechaniką kartais turimas omenyje fizikinės rea
lybės apibūdinimo absoliutus išsamumas. Dabar, kai galime žiūrėti 
į kvantinę mechaniką iš bendresnės ir tikslesnės teorijos pozicijų, 
ji pasirodo esanti santykinai nepakankamas fizikinės realybės api
būdinimas. Tačiau tas nepakankamumas pasirodo esąs būdingas 
kiekvienai mechanikai, kurioje pradiniai procesai yra sau tapačių 
dalelių judėjimas. 

Tas bendras, būdingas kiekvienai „niutoniškai" mechanikai ne
pakankamumas pasidarė aiškus tiktai dabar. Tiktai dabar galime 
nužymėti, bent hipotetiškai, naujo pasaulėvaizdžio, bendresnio ir 
tikslesnio negu minėto tipo mechanika, kontūrus. Iki tol patys fizi
kiniai argumentai, pagrindžiantys pasaulio kvantinio-mechaninio 
aiškinimo nepakankamumą, buvo traktuojami kaip intuityvi ir todėl 
nevisuotinai reikšminga naujų, platesnių koncepcijų nuojauta. Visa 

• tai matyti iš Einšteino laiško Maksui Bornui. 
Šiame laiške Einšteinas kalba apie „kauliukais žaidžiantį die

vą"— apie statistinių dėsningumų, kaip pradinių būties dėsningu
mų, koncepciją. 

„Savo mokslinėmis pažiūromis mes pasirodėme esą antipodai. 
Tu tiki į kauliukais žaidžiantį dievą, o aš —į visko, kas objektyviai 
yra pasaulyje, visišką dėsningumą, ką mėginu užčiuopti grynai 
spekuliatyviai. Tikiuosi, kad kas nors ras realistiškesni kelią ir ati
tinkamai akivaizdesnį pagrindą tokioms pažiūroms, negu tai pavy
ko padaryti man. Iš pradžių didelė kvantų teorijos sėkmė negalėjo 
priversti mane patikėti, kad pagrindas — žaidimas kauliukais" 1 5 . 

„Dievas nežaidžia kauliukais!" Mes vėl susiduriame su „dievu", 
vėl trupučiuką ironiškame kontekste ir vėl kaip su objektyviojo 

14 Кузнецов В. Г. Основы теории относительности и квантовой ме
ханики в их историческом развитии.—М, 1957, с. 266. 

16 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 130—131. 
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mtio — bendriausių būties dėsningumų — slapyvardžiu. Tie dėsnin
gumai ne statistiniai, jie nusako ne įvykių tikimybę, o pačius įvy
kius. Gilesnių ir bendresnių dėsningumų, veikiančių termodinami
kos užkulisiuose, idėja, kaip matėme, buvo pradinė Einšteino veika
lų apie Brauno judėjimą idėja. Einšteinas suprato —ap ie tai jau 
kalbėta,— kad termodinamikos statistiniai dėsningumai, t. y. didelių 
ansamblių elgsenos dėsniai, nėra traktuojami kaip poslinkių ir są
veikos dėsniai. Tačiau jį domino aukščiausių judėjimo formų neat-
skiriamumas nuo paprastesnių ir bendresnių. 

Dabar buvo kalbama apie atskirų dalelių judėjimo statistinius 
dėsningumus. Tų dėsningumų nebuvo galima paaiškinti kokių nors 
kitų kūnų judėjimo dinaminiais dėsningumais, kaip tai buvo termo
dinamikoje. Tuo labiau Einšteinas nesutiko statistinių dėsningumų 
laikyti pradiniais. . 

Mėginimai užčiuopti būties universaliuosius dinaminius dėsnin
gumus „grynai spekuliatyviai" nepatenkino Einšteino, ir jis laukė, 
kad ateityje bus rastas „akivaizdesnis panašių pažiūrų pagrindas". 
Todėl jis negalėjo pareikšti Bornui kokių nors visuotinai reikšmin
gų argumentų ir kalbėjo apie subjektyvią intuiciją, verčiančią jį 
tikėti pasaulio universaliuoju dinaminiu dėsningumu. 1947 metais 
Einšteinas vėl rašo Bornui: 

„Savo fizikinės pozicijos negaliu tau pagrįsti taip, kad tu ją pri-
pažintum bent kiek protinga. Žinoma, suprantu, kad iš principo sta
tistinis požiūris, kurio būtinumą pirmą kartą aiškiai suvokei tu, turi 
geroką tiesos dalį. Tačiau negaliu juo tikėti rimtai todėl, kad ta 
teorija nesuderinama su pagrindiniu teiginiu, jog fizika privalo at
vaizduoti tikrovę erdvėje ir laike be mistinės toliveikos. Esu kuo 
tvirčiausiai įsitikinęs, kad galų gale bus apsistota prie teorijos, ku
rioje dėsningumų sujungti dalykai bus ne tikimybės, o faktai, kaip 
tai buvo neseniai ir laikoma savaime suprantamu dalyku. Tam įsi
tikinimui pagrįsti galiu pateikti ne loginį pagrindimą, o savo ma
žąjį pirštelį kaip liudytoją, t. y. autoritetą, kuris nekelia pasitikėji
mo niekam daugiau, tik mano odai" 1 6 . 

Kiek vėliau Einšteinas vėl rašė Bornui, su kuriuo labai norėjo 
pasimatyti: 

„Suprantu, kad tu laikai mane senu nusidėjėliu. Bet aš taip pat 
aiškiai jaučiu, kad tu nesupranti, kaip atsidūriau savo vienišame 
kelyje. Žinoma, tu nesutiktum su mano samprata, tačiau ji tave pra
linksmintų. Aš irgi džiaugčiausi galėdamas iš visų pusių apčiupinėti 
tavo pozityvistinę filosofinę platformą. Tačiau, matyt, mums nepa
vyks mūsų gyvenime tai padaryti" 

161 Ten pat, p. 131. 
17 Seelig, p. 395. 

Kai Bornas Zėligo prašymu komentavo šį laišką, jis parašė, kad 
neprijaučiąs pozityvizmui ir kad Einšteinas buvo klasikinio determi
nizmo pasekėjas. Pastarasis teiginys reikalauja išlygų. 

Einšteinas statistinių dėsningumų nelaikė pagrindiniais būties 
dėsningumais. Jis manė, kad pagrindiniai dėsningumai nustato ne 
įvykių tikimybę, o pačius įvykius. Laiške Zėligui Einšteinas rašo, 
kad laikas, sąlygojantis įvykius kiekviename erdvės taške, jam at
rodo elementari sąvoka. 

„Mano požiūris į fizikos pagrindus skiriasi nuo visų mano am
žininkų, ir todėl negaliu sau leisti kalbėti teorinės fizikos vardu. Aš 
netikiu, kad pagrindiniai dėsniai yra būtinai statistinio pobūdžio ir, 
nepaisydamas beveik bendros amžininkų nuomonės, manau, kad 
tezė apie lauko sąvokos elementarų pobūdį yra jeigu ne tikra, tai 
bent galima" 1 8 . 

Laiške Džeimsui Frankui Einšteinas rašė: 
„Aš dar galiu įsivaizduoti, kad dievas sukūrė pasaulį, kuriame 

nėra gamtos dėsnių, trumpai tariant, kad jis sukūrė chaosą. Tačiau, 
kad statistiniai dėsniai buvo galutiniai ir kad dievas sureguliavo 
kiekvieną atvejį atskirai,— tokia mintis man atrodo be galo nesim
patiška"- 1 8. 

1948 metais Einšteinas rašė Infeldui apie pokalbį su vienu fizi
ku, gynusių oficialųjį požiūrį į kvantinę mechaniką. Einšteinas mi
ni, kad jis buvęs sužavėtas savo pašnekovo moksliniu išradingumu. 

„Tačiau diskusija su juo labai sunki, nes įvairūs argumentai jam 
turi visiškai kitą svorį negu man. Mano tvirtas prisirišimas prie lo
ginio paprastumo ir nepasitikėjimo teorijų kriterijų verte, net tų, 
kurie daro didelį įspūdį, kai kalbama apie principinius klausimus, 
jam nesuprantami. Jam tokia pozicija atrodo išskirtinė ir keista, 
kaip ir visiems, kas mano, jog kvantinė teorija artima dalyko es
mei" 2 0 . 

Vieno to laiško pakanka, kad suprastume Einšteino „logiško pa
prastumo" prasmę. „Logiškas paprastumas" reiškia būties ontolo
ginį apibūdinimą, jis teigia, kad yra objektyvusis mtio, objektyvus 
gamtos procesų determinuotumas. Tačiau tas determinuotumas įsi
kūnija Einšteino „klasikiniame ideale", iš kurio pašalinti nepagrįsti 
absoliutinio vienalaikiškumo ir absoliutinės erdvės postulatai. 

Teorija šiuo požiūriu nužengė toliau už savo kūrėją. 
Einšteino išvestame masės ir energijos sąryšyje slypėjo atominė 

era, kalbant apie praktiką, ir dalelių virsmų samprata, kalbant apie 
fizikinę teoriją. Tai nepakeitė pagrindinės Einšteino kūrybos kryp
ties; pagrindinė kryptis buvo teorijos, kurios pradine sąvoka tebe
buvo sau tapačių kūnų judėjimas, kūrimas. 

1 8 Ten pat, p. 396. 
1 9 Ten pat, p. 396. 

20 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 174. 
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Savo atsiminimuose apie Einšteiną Infeldas rašo: 
„Man buvo labai skaudu matyti Einšteino izoliuotumą ir tai, kad 

jis stovi tarsi šalia fizikos srauto. Dažnai šis, tikriausiai žymiausias 
pasaulyje fizikas, sakydavo man Prinstone: „Fizikai laiko mane senu 
kvailiu, tačiau aš įsitikinęs, kad ateityje fizika vystysis kita krypti
mi negu iki šiol". Šiandien Einšteino pasisakymai prieš kvantinę me
chaniką nė kiek neprarado savo galios. Šiandien — man atrodo — 
jis būtų ne toks vienišas dėl savo pažiūrų kaip 1936 meta is" 2 1 . 

Iš tikrųjų šeštajame dešimtmetyje, kai Infeldas rašė tas eilutes, 
ir dar labiau septintajame—aštuntajame dešimtmečiuose fizika vis 
aiškiau artėjo prie kontūrų to pasaulėvaizdžio, kuris buvo sukurtas 
XVII—XVIII amžiuose, plėtojosi XIX amžiuje ir įgijo išbaigtą pa
vidalą mūsų šimtmetyje: XVII—XVIII amžiuose buvo manoma, kad 
pateikti pasaulio sampratą — tai reiškia nupiešti dalelių poslinkių 
erdvėje vaizdą; kad vaizdas, kuriame nurodytos visų dalelių padė
tys ir greičiai, ir bus išsamiausias būties išaiškinimas. XIX amžiuje 
buvo suprasta, kad dalelių poslinkiai dar neatskleidžia reiškinių es
mės, kad egzistuoja sudėtingi procesai, kurių mechaniniai modeliai 
negalės paaiškinti. XX amžiuje Einšteinas parodė, kad dalelių ir 
apskritai visų gamtos kūnų poslinkių dėsniai skiriasi nuo klasikinių 
Niutono dėsnių, o kvantinė mechanika išaiškino, kad dalelės judė
jimas — sudėtingas procesas, neleidžiantis vienu metu tiksliai nu
statyti dalelės padėtį ir greitį. Tai buvo „klasikinio idealo" apriboji
mas. Dar radikaliau padėjo jo atsisakyti atradimai elementariųjų 
dalelių srityje ir mūsų laikams tokie būdingi apibendrinimai kvan
tinėje mechanikoje ir reliatyvumo-teorijoje. Tačiau dar aiškiau su
prasti, kad toks atsisakymas būtinas, buvo galima tik patikslinus 
kvantinės mechanikos principus, o tai buvo Einšteino diskusijų su 
oficialiosios tikimybinės interpretacijos šalininkais rezultatas. 

Pirma, tos diskusijos paskatino Borą ir kitus oficialiosios kon
cepcijos šalininkus gerokai patikslinti savo pozicijas. Jau cituotame 
pasisakyme Fizikinių problemų institute Boras, pasakojęs apie pir
mąjį pokalbį ir pirmąjį ginčą su Einšteinu, kalbėjo apie vėlesnes dis
kusijas. Iš ten ir paimtos eilutės, einančios šio skyriaus epigrafu. 
Ką norėjo pasakyti Boras ta pacituota fraze: „Kiekviename naujame 
etape Einšteinas mesdavo iššūkį mokslui, ir, jei nebūtų tų iššūkių, 
kvantinės fizikos vystymasis būtų užtrukęs i lgam" 2 2 . 

Antra, diskusijose buvo patikslinta kritikos platforma. Pradėjo 
aiškėti, kad tam tikrame procesų rate kvantinė mechanika neaptinka 
vidinių prieštaravimų. Šiuo požiūriu ji skiriasi-nuo Niutono me
chanikos. Pastarojoje buvo vidinių prieštaravimų: akimirkinė toli-
veika ir absoliutinis laikas, taip pat inercijos jėgos kaip absoliutinio 

2 1 Ten pat, p. 173. 
22 Наука и жизнь, 1961, № 8, с. 73. 
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judėjimo kriterijai — visa tai prieštaravo „klasikiniam idealui"— 
visų „niutoniškos mechanikos" teorijų bendram pagrindui. 

Kvantinė mechanika vadovavosi tam tikru postulatu — klasiki
nio objekto buvimu, ir niekas joje neprieštaravo pradiniam postu
latui, niekas neįvesdavo savavališkų prielaidų. Todėl čia, skirtingai 
nuo Niutono mechanikos, buvo galima žengti į priekį tiktai pateikus 
visiškai naujų faktų, atskleidus naują pasaulį, kuriame nebūtų vie
tos pradiniam kvantinės mechanikos postulatui. . 

Tie faktai kaupėsi elementariųjų dalelių fizikoje. Tačiau Einš
teinas jais nesinaudojo kritikuodamas kvantinę mechaniką, ir laiki
nai ta kritika atrodė neturinti euristinės vertės. Ji buvo laikoma be
vaise, kaip ir vieningosios lauko teorijos ieškojimai. Iš to buvo da
roma išvada, kad ta Einšteino kūrybinio kelio atkarpa, kurioje jo 
genijus būtų turėjęs būti zenite, buvo visiškai bevaisė. Su šia iš
vada sunku susitaikyti. 

Išvada apie Einšteino kritikos (kaip ir vieningosios lauko teori
jos kūrimo) nevaisingumą praranda prasmę pasikeitus to, ką vadina
me euristine vertybe, kriterijams. Aiškią ir tiesioginę euristinę ver
tę turi vienareikšmiškos ir pozityvios fizikinės teorijos. Tačiau 
didelę, nors neaiškią ir netiesioginę, euristinę vertę taip pat turi 
koncepcijos, kurios yra nebaigtos, nepasiekusios vienareikšmiško ir 
pozityvaus pavidalo, palikusios ateičiai ne atsakymus, o tik klau
simus. . • 

Klausimų, kurie kilo Einšteinui kritikuojant kvantinę mechani
ką, objektyvioji prasmė dabar mums gana aiški. Heizenbergas ir 
Boras kalbėjo apie judančios elementariosios dalelės sąveiką su tam 
tikru kūnu, dėl kurio padėties bei greičio nėra jokių abejonių. 
Toks kūnas, pavyzdžiui, diafragma, pro kurią praeina dalelė,— ne
kelia įtarimų, iš anksto žinoma, kad ji eksperimento metu nepaju
da. Mes ignoruojame tai, kad pati diafragma galiausiai sudaryta iš 
dalelių, apskritai neturinčių nustatytos padėties ir nustatyto grei
čio. Kai tiktai kvantinę atomistinę sampratą taikome diafragmai, 
kvantinė mechanika praranda prasmę, juk ją kaip tik ir sudaro, 
pirma, teiginiai, taikomi kvantiniam objektui (dalelei), antra, kla
sikiniam Objektui (pavyzdžiui, diafragmai). Kvantinė mechanika 
turi ne tik negatyvų turinį, ji ne tik neigia, kad galima vienu laiku 
kokiu tik norima tikslumu nustatyti dalelės koordinates ir greitį. 
Kvantinė mechanika, kaip minėta, turi pozityvų turinį, ji teigia, 
kad tam tikromis sąlygomis, su tam tikrais apribojimais galima nu
statyti dalelės padėtį ir greitį. Štai šis kvantinės mechanikos pozi
tyvusis turinys ir kelia abejonių visose radikalesnėse (klasikinių 
sąvokų išsižadėjimo prasme) negu kvantinė mechanika teorijose 
nuo pat ketvirtojo dešimtmečio, kai pirmą kartą buvo suabejota 
dėl galimybės tiksliai nustatyti lauko kintamuosius nepriklausomai 
nuo Heizenbergo sąlygų, garantuojančių ir apribojančių tokią ga
limybę. 
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Pasaulis, kuriame nėra klasikinių objektų, peržengia kvantinės 
mechanikos ribas. Jį apibūdinant, klasikinių sąvokų reikia atsisa
kyti radikaliau, negu tai padarė kvantinė mechanika. 

Didelis istorinis nesusipratimas buvo ilgai trukusi, daugelį metų 
vyravusi samprata, kad Einšteinas kritikavo kvantinę mechaniką iš 
klasikinių pozicijų. Iš tikrųjų ta kritika turėjo kitokią objektyvią 
prasmę, ji galėjo nurodyti kvantinės mechanikos ribas, skiriančias 
ją nuo radikalesnių teorijų. 

Tačiau tai nebuvo nesusipratimas tiesiogine prasme. Tai buvo 
istorinis nesusipratimas, t. y. koncepcija neturėjo galimybės išryš
kinti savo tikrąją prasmę iki tol, kol naujosios sąvokos neįgis paly
ginti konkretaus pavidalo. Netrukus apsistosime prie tų sąvokų, ku
rios leidžia, pasižvalgant atgal, pamatyti tikrąją Einšteino pozicijų 
kvantinės mechanikos atžvilgiu prasmę. Čia kalbama, tarp kitko, ne 
tik apie mokslo istoriją, bet ir apie Einšteino idėjų evoliuciją. Per 
daugelį metų jis neperžengė mokslo „klasikinio idealo" ribų, t. y. 
stengėsi duoti pasaulėvaizdį, kuriame nėra nieko, išskyrus sau ta
pačių kūnų judėjimą ir sąveiką. Tikroji kvantinės mechanikos kri
tika ne „iš užnugario", o „iš priekio", t. y. iš radikalesnių pozicijų, 
iš dar didesnio dinaminių kintamųjų neapibrėžtumo pozicijų, gali
ma tik už mokslo „klasikinio idealo" ribų. 

Kvantinės mechanikos kritika iš priekio principiškai skiriasi 
nuo mėginimų*atsisakyti tikimybinės versijos, fizikai neperėjus į 
tam tikrą naują, dar iki „vidinio tobulumo" nesusiformavusią aukš
tesnę pakopą. Einšteinas jokiu būdu nepritarė viltims performuluoti 
esamą kvantinę mechaniką į antitikimybinę. Jis rašė Maksui 
Bornui: 

„Ar tu matei, kaip Bomas (kaip, beje, ir de Broilis prieš 25 me
tus) tiki tuo, kad kvantinę teoriją galima deterministiškai traktuoti 
kitaip. Tai, mano nuomone, lėkšti samprotavimai, tačiau tu, žinoma, 
gali geriau spręst i" 2 3 . 

Einšteino pažiūros buvo pagrįstos galimybe fizikinėms mintims 
skverbtis į bendresnių dėsningumų sritį. Einšteinas labai tiksliai nu
statė kvantinės mechanikos taikomumo sritį. 

„Mechaninių (kursyvas Einšteino) procesų srityje, t. y. visur, 
kur įvairių struktūrų ir jų dalių sąveiką galima nagrinėti pakanka
mai tiksliai, postuluojant sąveikos tarp materialių taškų potencinės 
energijos buvimą, statistinė kvantinė teorija ir iki šiol yra uždara 
sistema, teisingai apibūdinanti empirinius sąryšius tarp stebimų dy
džių ir leidžianti teoriškai numatyti jų ver tes" 2 4 . 

Čia pateiktas mechaninių procesų apibūdinimas. Einšteinas jais 
laiko judėjimą, kurį sukelia dalelių sąveika, kai sąveika priklauso 
nuo dalelės padėties erdvėje. Kalbama apie sampratą, pagal kurią 

23 Эйнштейновский сборник 1972.— M., «Наука», "1974, с. 66. 
84 Эйнштейн, т. 4, с. 295—296. 
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dalelės, šiaip ar taip, juda priklausomai nuo savo padėties ir atitin
kamai nuo jas veikiančių jėgų, kilusių iš kūnų sąveikos, t. y. apie 
„klasikinį idealą": viską, kas vyksta pasaulyje, galima paaiškinti 
masių sąveika. 

Norint parodyti neklasikinį pobūdį tų pozicijų, iš kurių Einštei
nas kritikavo kvantinę mechaniką ir atitinkamai radikaliai neklasi
kinius impulsus kvantinės mechanikos plėtotei, veikiamai tos kriti
kos, reikia paliesti štai kokį reliatyvumo teorijos ir Boro papildomu
mo principo panašumą ir kartu skirtumą. 

Iš pradžių apsistosime ties papildomumo principu. 
L. Rozenfeldas viename gan aiškiame ir išsamiame .straipsnyje 

apie papildomumo principą išdėsto tokią įdomią istoriją, pasisko
lintą iš danų literatūros. Vienas sąžiningas licenciatas, sumanęs pa
rašyti mokslo veikalą, pradėjo smailinti plunksnas. Tačiau plunks
nas geriausiai galima nusmailinti pasirinkus tinkamiausią galandi
mui akmenį. Ir licenciatas įsigilino į mineralogiją. Po daugelio 
metų jo kambaryje susidarė mineralų kolekcija, ir jis siekė rasti 
išsamiausią atsakymą į klausimą apie optimalią medžiagą plunks
noms smailinti. Jis negalėjo sutramdyti jį apėmusio uolumo ir noro 
absoliučiai reikliai bei tiksliai parengti veikalą, ir tas jo veikalas 
nebuvo pradėtas. Šiame pasaulyje norint pereiti nuo loginės sche
mos prie reikalo, visada reikia paskelbti, kad kuri nors grandis to
liau neanalizuojama. Galų gale tai paaiškina „perėjimo prie reika
lo" poveikis loginės schemos formai, tai, kad loginė schema negali-
turėti turinio nenustačius tam tikrų neanalizuotinų sąvokų, kad tos 
sąvokos veikia schemą ir jų netiesinis ryšys su schema trukdo pa
prasčiausiai pritaikyti schemai vis naujus atvejus. Kvantinėje me
chanikoje kvantinė atomistinė analizė, lauko diskretiškumas ir 
dalelių kontinuali-banginė prigimtis neturi būti taikoma kūnams, ku
riuos laikome nekvantiniais, į kuriuos žiūrime nekreipdami dėme
sio į korp'uskulinį-banginį dualizmą ir veiksmo diskretiškumą, ki
taip sakant, kūnams, kuriuos įtraukiame į žaidimą iš anksto žino
dami, kad jie klasikiniai kūnai. Kaip tik todėl kvantinė mechanika 
neturi prasmės be tų klasikinių sąvokų, kurioms nustato taikymo ir 
fiziško įsivaizdavimo ribas, taip pat be judesio kiekio, greičio, pa
dėties erdvėje ir kt. sąvokų. Tos sąvokos Įeina į kvantinį pasaulį 
kartu su gerai žinomais klasikiniais kūnais, su kuriais kvantiniai 
objektai sąveikauja. 

Boro makroskopinis sąveikos kūnas, leidžiantis identifikuoti ju
dančią dalelę pagal nuolat besikeičiančias jos dinaminių kintamųjų 
vertes (pavyzdžiui, diafragma su anga, leidžianti vienokiu ar kito
kiu tikslumu užfiksuoti elektrono koordinates),— tai ir yra tas li
cenciato akmuo, ties kuriuo reikia nutraukti analizę (šiuo atveju 
kvantinę analizę, nebeatsižvelgti į korpuskulirtę-bnnfiinc; dalelių, 
sudarančių „prietaisą", prigimtį). Be tokių paskutinių|t | K v.inliin'-n 
analizės grandžių, be klasikinių, t. y. išvaduoti) nuo kvantlnta Ai 
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talizavimo, objektų, iš pasaulėvaizdžio dingsta sau tapačios dalelės, 
priskirtos prie tam tikrų tipų (ir todėl iš principo galimos: pačią 
dalelę, neturinčią tam tikro tipo sąveikos su kitomis dalelėmis — 
tam tikros pasaulinės linijos, iš viso neturinčią netrivialaus tapatu
mo sau, taip pat sunku stebėti, kaip, pavyzdžiui, „tiesiog gyvulį" 
nepriskirtą prie kurio nors tipo). Kaip minėta, be pasaulinių linijų 
tipų integralios sampratos ir atitinkamai be dalelių tipų sampratos 
pats konkrečiausias dalelės pavidalas kuriame nors erdvės-laiko 
narvelyje esti pats abstrakčiausias ir netenka fizikinės prasmės. 

Tačiau yra gan esminis ryšys tarp: 1) pasaulinės linijos pavidalo 
apibrėžimo (judančių dalelių integralaus apibūdinimo), susieto su 
lokališkai pavaizduotu konkrečiu pasauliniu tašku, kitaip tariant, 
dalelės impulso ir energijos reikšmės, ir 2) dalelės grynai lokalinio 
apibūdinimo — jos koordinačių erdvėje-laike. Jas sieja nekontro
liuojamas poveikis, kurį daro vienas apibrėžimas kitam, vienas api
būdinimas kitam. Tokiu konstatavimu pagrįstas papildomumo prin
cipo negatyvusis aspektas, negalimumas vienu eksperimentu 
tiksliai nustatyti jungtinius dinaminius kintamuosius. Tačiau papil
domumo principas turi pozityvųjį aspektą. Visų pirma jis leidžia 
naujai įprasminti netrivialiai sau tapačios dalelės garantiją — nenu
trūkstamą ir dėsningą jos dinamiškų kintamųjų pokytį, kuri yra 
klasikinėje fizikoje, ir, tuo remiantis, taikyti tą garantiją mikropa
sauliui. Naujas įprasminimas — tai kintamojo pakeitimas jo tiki
mybe, kuri keičiasi tolydžiai, tiksliai pagal dėsnius. Ar išlieka to
kiame naujame įprasminime Einšteino sąvokų fizikinio turiningumo 
kriterijus? Ar tam neprieštarauja šuolis — sąvokoje figūruoja tiksli 
tikimybės vertė, o eksperimente matuojama paties kintamojo ver
tė? Einšteino kriterijus išlieka todėl, kad iš principo galime ekspe
rimentais patikrinti kintamojo vertę bet kokiu tikslumu ir gauti ne
nutrūkstamą seką eksperimentais patikrintų paties kintamojo ver
čių, o ne vien tik jo tikimybių. Tai galime padaryti dėl kintamojo 
jungtinumo. Tarp kitko, galime tik nereliatyvistinėje kvantinėje 
mechanikoje. Reliatyvistinėje kvantinėje teorijoje apskritai išnyks
ta galimybė tiksliai išmatuoti net vieno kintamojo vertes. Pasisteng
sime parodyti, kad ir čia galimybė operuoti netrivialiai sau tapačių 
dalelių vaizdais pagrįsta papildomumo principu. Tačiau tam reikia 
išdėstyti papildomumo principą bendresne forma, atsisakius nere-
liatyvistinei kvantinei mechanikai savito jungtinių dinaminių kin
tamųjų supriešinimo. Toks apibendrinimas pasirodo esąs netautolo-
ginis, jis leidžia įžvelgti kai kuriuos naujus elementariųjų dalelių 
reliatyvistinės teorijos aspektus. Tačiau tada jau truputį modifikuo
jamas (ir sustiprinamas) sąvokų fizikinio turiningumo ir teorijos vi
dinio tobulumo reikalavimas. 

Vidinį tobulumą sudaro maksimaliai bendras pradinių sąvokų ir 
postulatų pobūdis, o išorinį pagrįstumą — jų ryšys su eksperimen
tu. Reliatyvumo teorijoje toks reikalavimas buvo taikomas geo-
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metriniams postulatams ir sąvokoms. Pradėta nepasitikėti koordina
čių transformacijas ir jų invariantus apibūdinančių sąryšių fizikiniu 
turiningumu, fizika patikrino, ar yra fizikiniai ekvivalentai, kurie 
atrodė neginčytini daugeliui sąryšių. Pasirodė, kad su šviesos grei
čiu palyginamų greičių pasaulyje fizikinius ekvivalentus turi 
keturmačiai pseudoeuklidiniai, o gravitaciniuose laukuose, kurių 
stiprumo negalima nepaisyti,— Rymano geometriniai sąryšiai. Mėgi
nimas palikti trimatei geometrijai fizikinį turiningumą buvo pripa
žintas dirbtiniu, neturinčiu „vidinio tobulumo". Kvantinėje mecha
nikoje fizikinį turiningumą įgijo daugelis matricų teorijos, teorijos 
apie begalinių matmenų erdvę, ir kt. matematinių abstrakcijų. Ta
čiau kvantinės mechanikos idėjiniam pagrindui — papildomumo 
principui — buvo svarbiausia loginio paradokso fizikinio turiningu
mo idėja. 

Kai Nernstas teigė, jog Einšteino reliatyvumo teorija — jau ne 
fizikinė, o bendresnė teorija, jis lygiai taip pat pagrįstai galėjo 
apibūdinti ir papildomumo principą.' Tačiau ir Einšteino principas, 
ir Boro principas — fizikiniai principai, tiktai fizika čia aprėpia 
bendresnes, fizikinę prasmę įgyjančias sąvokas. Pirmuoju atveju tai 
geometrinio dimensiškumo ir geometrinės aksiomatikos sąvokos. 
Antruoju atveju kalbama apie principinį galimumą išmatuoti ir 
nagrinėjamos bendresnės loginės-matematinės sąvokos, kuriomis 
formuluojamos jungtinių dinaminių kintamųjų matavimo galimybių 

. sąlygos. 
Boro papildomumo principui kaip tik būdingas loginis paradok

salumas. Tas principas neprieštarauja nė vienam iš matematinių pos
tulatų. Dalelė pereina per vienas po kito išsidėsčiusius erdvės taš
kus vienokiu ar kitokiu greičiu. Ar galima teigti, kad dalelė per
ėjo per konkretų tašką? Ne, bendruoju atveju, kai vienokiu ar ki
tokiu mastu nustatytas dalelės greitis, tiksliai nustatyti jos buvimo 
vietą tuo momentu jau negalima. Tuo ir pasireiškia dalelės bangi
nė prigimtis. Negalime pasakyti, kad dalelė yra konkrečiame taške 
konkrečiu momentu, ir negalime pasakyti, kad dalelės jame nėra. 
Visa tai prieštarauja loginiam „trečiojo nėra" postulatui. 

Galima išvesti labai tolimas analogijas tarp papildomumo prin
cipo santykio su logika ir reliatyvumo principo santykio su geo
metrija. XIX amžiuje jau buvo mėginama sukurti vadinamąją dau
giareikšmę logiką, atsisakiusią „trečio nėra" postulato ir įvedusią 
greta vertinimų „teisinga" ir „neteisinga" trečią teiginių vertinimą 
(pavyzdžiui, „neapibrėžta"). Toms schemoms kartais būdavo sutei
kiama ontologinė prasmė, tačiau logikos tiriamieji trireikšmiai fi
zikiniai vaizdiniai, kaip XIX amžiaus fizikiniai neeuklidinės geo
metrijos vaizdiniai, panašūs į virtualiuosius fotonus, kuriuos ^ugeria 
juos išspinduliavusi dalelė — jų efektas pasireiškia tiktai pačioje 
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logikoje. Klasikinės logikos kritika seniai sugriovė pasitikėjimą 
principo „trečio nėra" absoliutumu, tačiau nuo to iki vienareikšmės 
fizikinės teorijos buvo dar toli. 

Nuo mūsų šimtmečio antrojo ketvirčio padėtis pasikeitė. Boro ir 
kitų kvantinės mechanikos kūrėjų koncepcijos judančių dalelių 
jungtinių dinaminių kintamųjų neapibrėžtumą ir papildomumą su
jungė su eksperimentais patikrintomis, patikimomis fizikinėmis iš
vadomis. Loginio paradokso absoliutus realumas, absoliutus patiki
mumas, neabejotinas fizikinis turiningumas taip pat būdingi kvan
tinei mechanikai, kaip reliatyvumo teorijai yra būdingas paradok
salių geometrinių sąryšių patikimumas ir fizikinis turiningumas. 
Pačios būties paradoksalumas, Visatoje tvarką nustatančio objek
tyvaus Tūlio paradoksalus pobūdis — štai kas apstulbino platų ratą 
žmonių, susipažinusių su Einšteino ir Boro idėjomis, o kartais tik 
intuityviai nuspėjusių jose slypėjusį perversmo moksliniame mąs
tyme pobūdį. 

Kaip žinoma, funkcijų teorijoje, be funkcijos skaitmeninių reikš
mių, priklausomų nuo argumento reikšmių, figūruoja operatoriai, 
paverčiantys jau ne vieną funkcijos reikšmę kita, o vieną funkcijos 
rūšį kita rūšimi. Dideli fizikiniai atradimai visada tam tikru mastu 
atlikdavo analogišką vaidmenį. J ie ne tik padidindavo žmonėms 
žinomų gamtos dėsningumų skaičių, bet pakeisdavo ir mokslo me
todą, mokslinio mąstymo stilių, kelio, vedančio nuo konkrečių ste
bėjimų prie bendrų dėsnių, pobūdį. Einšteino ir Boro apibendrini
muose „operatorinis" efektas daug stipresnis negu praeities teori
jose. Einšteino ir Boro rankose fizika pakeitė ne tik mokslinės 
minties rezultatų turinį. Ji radikaliai pakeitė loginę sandarą ir ma
tematinį aparatą. Negana to, pasikeitė, tapo iš principo kitoks fizi
kos santykis su logika ir matematika. Fizika neišvengiamai turi 
jungti geometrines aksiomas ir loginius principus kaip fizikinius 
konstatavimus. Kartu ji gali pateikti visos Visatos fizikinių objektų 
sąryšius ir tokiu būdu tapti bendrąja pasaulio sandaros koncepcija. 
Greta beprecedenčio grynai fizikinių sąvokų ir metodų skverbimo
si į visas mokslo sritis, XX amžiaus pertvarkomąjį poveikį mokslui 
ir kultūrai nulemia nauji matematiniai ir loginiai principai, kurie 
įgijo fizikoje ontologinę prasmę. 

Todėl Einšteino vardas visada bus ne tik milžiniško žinių apie 
Visatą prieaugio simbolis, bet ir funkcijos, susiejančios mokslinių 
apibendrinimų rezultatus su jų pradiniais duomenimis, didžiulio pa
keitimo simbolis. Čia kalbama apie matematinių sąvokų pertvarky
mą ir fizikinio turinio joms suteikimą. Boro vardas taip pat bus 
funkcijos, 'siejančios mokslo išvadas su stebėjimais, formos pakei
timo simbolis, bet čia jau kalbama apie mokslinių išprotavimų lo
gikos pertvarkymą. 
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E I N Š T E I N A S I R D O S T O J E V S K I S 

Dostojevskis duoda man daugiau 
negu bet kuris mąstytojas, daugiau 
negu Gausas. 

Einšteinas 

Dostojevskis parodė mums gyveni
mą, tai liesa; tačiau jo tikslas bu
vo atkreipti mūsų dėmesį į dvasi
nės būties mįslę... 

Einšteinas 

Ką galėjo duoti Dostojevskis reliatyvumo teorijos kūrėjui? Sis 
klausimas bus čia nagrinėjamas Einšteino idėjas ir kitų mąstytojų 
idėjas siejant su būties sąvoka ir jos vaidmeniu Einšteino idėjų 
genezėje bei tolesnės jų plėtotės perspektyvoje. Galima manyti, 
kad šiuo atveju, kaip ir kai kuriais kitais, sugretinimas padeda aiš
kiau matyti ne tik Einšteino idėjas, bet ir suteikti vienų ar kitų pa
pildomų bruožų praeities vertinimui. 

Užbėgdami į priekį, pažymėkime visų pirma štai ką. Einšteinui 
Dostojevskio kūryba galėjo duoti didelį impulsą, kadangi tos kū
rybos centre buvo intelektualiniai konfliktai, kadangi Dostojevskio 
poetika buvo racionalistinė, kadangi jo romanų pagrindinė tema 
buvo savo prieštaravimuose besiblaškanti mintis, besiveržianti įsi
kūnyti žmogaus mintis. 

Minties ir jos santykio su tikrove problemos, pažinimo ir veiks
mo problemos, tiesos ir gėrio problemos — civilizacijos bendraam
žės. Tačiau paliesime tiktai tris šimtmečius prieš mūsų amžių. XVII 
amžius turėjo atsakyti į klausimą, iškilusį Hamletui. Danų princo 
sieloje vyko tragiškas senojo idealo, viduramžių logiškai neprie
kaištingo scholastinės minties idealo keitimas nauju. Mintis turi 
pereiti į veiksmą, ji turi būti maitinama veiksmu ir įsikūnyti veiks
me. Mokslas atsiliepė eksperimentu ir, praėjus šimtmečiui, pramo
niniu perversmu, visuomeninė mintis po dviejų šimtmečių — jako
binų diktatūra. 

XVII amžiuje protas įruošė priešakines pozicijas būsimai atakai. 
Judėjimo, spontaniškai besitęsiančio ir nereikalaujančio, kad jį kas 
palaikytų, sąvokoje Galilėjus įžvelgė pagrindą naujai būties sche
mai. Pasaulio harmonija buvo aiškinama jau ne Aristotelio natūra
lių vietų schema, o tolygių judėjimų schema. Dekartas, priskyręs 
greičio tvermę kūnams, judantiems tiesia trajektorija, patikslino 
inercijos sąvoką. Jis sukūrė fiziką, kurioje nebuvo nieko, išskyrus 
judančią materiją. Spinoza atmetė netįsias substancijas, išlikusias 
Dekarto metafizikoje, ir padarė tą fiziką viską apimančia Įmunuli 
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žiūra. Pagaliau Niutonas, jėgos sąvoka suaksiomatinęs mechaniką ir 
suformulavęs visuotinės traukos dėsnį, užbaigė pirmąjį pasaulio 
raidos racionalios schemos ratą. Jis darė prielaidą, kad kūnus gali 
veikti ne tik kiti kūnai, bet ir pati erdvė, ir tai buvo tam tikras at
sitraukimas nuo mokslo klasikinio idealo. Bet užtat mokslinis pa
saulėvaizdis įgijo vienareikšmišką tikrumą, klasikinės mechanikos 
kiekybinius sąryšius jau buvo galima lyginti su bandymu. 

Kitas, XVIII amžius, buvo racionalizmo atakų amžius. Jis vadi
namas Proto amžiumi. Jis ir buvo amžius proto, pretendavusio į 
visišką savo išvadų tikslumą, į universalų jų taikymą kosmosui ir 
mikrokosmosui. Tada buvo manoma, .kad Niutono mechanikos lo
giškas plėtojimas gali paaiškinti visą gamtos reiškinių sumą, kad 
Visatos visų molekulių koordinačių ir greičių žinojimas leidžia ko
kiu norima detalumu išpranašauti visą būsimą jos ateitį. Taip pat 
buvo manoma, kad loginis sąvokų konstravimas leidžia sukurti har
moningos visuomenės santvarkos schemą, ir toji viltis įkvėpė Ba-
befą, o anksčiau — ikirevoliucinius tokios pakraipos adeptus. 

XIX amžiuje buvo pamatyta, kad mintis gali perprasti ir per
tvarkyti t ikrovę tik tada, kai ji atsisako nepajudinamų formų, uni
versalių matematinių sąryšių ir sustingusių logikos dėsnių. Lapla

s a s rašė, kad protui lengviau žengti į priekį negu gilintis į save. 
Tačiau pastarasis dalykas pasirodė esąs neišvengiamas. Gėtė teigė 
mintį, kad tikrovės negalima traktuoti kaip loginių schemų („Teo
rija, brolau,— sausa šaka, užtat gyvenimo vaisingas medis žydi"). 
Vokiečių klasikinė filosofija nustatė, kad, nesigilindama į save, ne-
keisdama savo kanonų, mintis, susiduria su sunkiais, neišsprendžia
mais prieštaravimais. Paskui klasikinė filosofija priėjo pozityvią iš
vadą: mintis įgauna neišmatuojamą galią, kai tampa plastiška ir 
gyva, kai nesustoja prieš jokį absoliutą. Karno, Klauzijus ir šimt
mečio pabaigoje Bolcmanas parodė, kad molekulių didelių aibių 
elgsenos dėsniai yra kitokie negu atskirų molekulių elgsenos dės
niai. Pirmieji yra statistinio pobūdžio ir suteikia gamtos procesams 
negrįžtamumo vaizdą, o antrieji telpa į grįžtamųjų procesų mecha
niką. Analogiškai Darvinas atrado filogenezės statistinius dėsnius: 
aplinka valdo rūšies likimą, statistinių aibių likimą, pakeisdama 
tik vienų ar kitų individualių likimų tikimybę. Lobačevskiui, o vė
liau Rymanui atėjo į galvą idėja apie dvi jau mums žinomas, viena 
kitą darančias negalimomis geometrijos sistemas — euklidinę (tri
kampio kampų suma yra lygi dviem statiesiems kampams; per 
tašką, esantį šalia tiesės, galima išvesti tiktai vieną lygiagrečią 
tiesę, statmenys, nuleisti į tiesę, yra lygiagretūs ir t. t.) ir neeukli-
dinę (trikampio kampų suma yra mažesnė arba didesnė negu du 
statieji kampai; per tašką, esantį šalia tiesės, galima išvesti arba 
daug, arba nė vienos lygiagrečios su ja tiesės; statmenys, nuleisti į 
tiesę, išsiskiria arba, priešingai, sueina į vieną tašką), be to, nuo 
fizikinių procesų ir nuo pasirinktos srities mastų priklauso, kuri iš 
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skirtingų geometrijų atitinka tikrovės procesus. Netrukus terminą 
„neeuklidinė" priskyrė jau ne tik matematiškai paradoksaliai siste
mai, bet ir bet kuriai koncepcijai, išsižadančiai kanonų, kurie anks
čiau atrodė nepajudinami. 

Visuomeninė XIX amžiaus mintis priėjo prie revoliucinės išva
dos: socialinė harmonija gali įsiviešpatauti ant griuvėsių institutų, 
kurie atrodė grynai logiški ir taip pat nepajudinami kaip Euklido 
aksiomos. Tačiau čia analogija baigiasi. Socialinė harmonija, apie 
kurią galvojo pažangiausi bei revoliucingiausi XIX amžiaus mąs
tytojai, skiriasi nuo kosminės harmonijos, apie kurią galvojo patys 
revoliucingiausi tos epochos matematikai, astronomai ir fizikai. Lo-
bačevskis ir Rymanas manė, kad euklidinių sąryšių labai didelėse 
kosminėse srityse galima nesilaikyti. Kosminė harmonija, net ne
euklidinė, tebebuvo kosminė. Mikroskopiniai procesai negriovė jos, 
harmonijai pavaldūs buvo tik statistiškai suvidurkinti procesai, 
vienos smiltelės likimas neturėjo reikšmės planetos judėjimui kaip 
vieno .organizmo likimas — filogenetinei evoliucijai, rūšies žuvimui 
arba suklestėjimui. Tačiau socialinė harmonija buvo pagrįsta žmo
nijos išlaisvinimu iš stichinių jėgų, valdančių statistiškai suvidur-
kintus dydžius, nelaisvės. Harmoninga visuomeninė 'santvarka turi 
garantuoti laisvę kiekvienam individui. Čia visumos „geometrija" 
pagrįsta ne jos mikroskopinių dalių ignoravimu, o atvirkščiai, at
sižvelgimu į kiekvieną mikroskopinį likimą. 

Taigi XIX amžiuje pažangioji gamtamokslinė mintis ir visuome
ninė mintis priėjo skirtingų rezultatų. Pirmoji sukonstravo euklidi-
nės arba neeuklidinės pasaulio statistinės harmonijos schemą. Ant
roji konstatavo: statistinė socialinė harmonija nepatenkina žmoni
jos proto ir sąžinės reikalavimų, ir paskelbė prognozę, kad tolesnis 
mokslo ir gamybinių jėgų vystymasis reikalaus pereiti prie naujos 
socialinės organizacijos, kurioje nėra aklo stichinių visuomeninių 
jėgų statistinio žaismo. 

Kaip toliau pamatysime, tas gilus XIX amžiaus mokslinio ir vi
suomeninio idealų skirtumas sukėlė būdingą protestą prieš žmonijos 
istorijos pajungimą tiems dėsniams, kurie valdo gamtą. Toks pro
testas buvo susijęs su XIX amžiaus mokslinio idealo absoliutinimu. 
XX amžiuje padėtis pasikeitė, neklasikinis mokslas operuoja tiki
mybiniais dėsniais, kurie išvaduoja dalelę nuo absoliutaus paval
dumo makrokosmoso dėsniams, tačiau teigia, kad klasikinei statis
tikai taip pat būdingas žmonių individualių likimų ignoravimas y ra 
negalimas. 

O kokie šiuo požiūriu XIX amžiaus grožinės kūrybos rezultatai? 
Čia priartėjame prie problemos „Einšteinas—Dostojevskis", sie

dami ją su bendriausiomis filosofijos istorijos, mokslo ir literatūros 
problemomis. Pastaraisiais dešimtmečiais toks ryšys pasidarė ypač 
esminis. Literatūroje, skirtoje Einšteino kūrybai, reliatyvumo teori
jai ir bendrai šiuolaikinei fizikai, vis dažniau ir plačiau analizuoja-



mi pastarosios etiniai kriterijai ir visų pirma mokslo reikšmė žmo
nių gyvenimui, konkrečioms gyvenimo situacijoms, kurios visada 
buvo ir bus meninio atspindėjimo objektas. Kartu grožinė literatūra 
ir jos tyrinėjimai dažniau ir vis labiau apibendrinta forma vaizduo
ja mokslinės kūrybos kolizijas, pakildami nuo atskirų literatūros 
mokslo ekskursų prie mokslo, moralės ir estetikos ryšio integralaus 
demonstravimo. Literatūra apie Dostojevskį vis tiksliau rodo jo kū
rybos ryšį su rusų ir pasaulinės kultūros bendrosiomis tendencijo
mis, visos XIX amžiaus rusų literatūros perimamumą. Tos dvi ten
denci jos— fizikinė-filosofinė, nuo Einšteino chronologinėse ir 
profesionaliose jo kūrybos ribose — iki bendros etinės, estetinės, 
kultūrinės mokslo vertės, ir literatūros mokslo, nuo Dostojevskio — 
iki XIX amžiaus rusų ir pasaulinės literatūros istorinio vaidmens,— 
gerokai suartėjo. 

Einšteino ir Dostojevskio gretinimas negali nedaryti įtakos re
trospektyviam tiek vieno, tiek ir kito vertinimui. Einšteinui toks 
gretinimas iškelia į avansceną greta pozityvių rezultatų neišspręs
tas kosmologijos ryšio su mikropasauliu problemas, kurioms mąs
tytojas skyrė tiek daug dėmesio ir jėgų paskutiniaisiais savo gyve
nimo dešimtmečiais; Prie jų, tarp kitko, verčia sugrįžti ir pati mūsų 
šimtmečio antrosios pusės fizika. Dostojevskiui gretinimas su Einš
teinu taip pat sukelia savotišką rokiruotę: į pirmą planą iškeliami 
ne pozityvūs sprendimai (greičiau pseudosprendimai), kurių tiek 
daug „Rašytojo dienoraštyje", o klausimai, į kuriuos rašytojas ne
rado atsakymo ir kurie slypi pačioje poetikoje, pačiame kūrinių me
niniame audinyje. Galima išvesti tam tikrą šių klausimų analogiją. 
Einšteinas savo autobiografinėje apybraižoje 1949 metais rašė, kad 
reliatyvumo teorijos trūkumas yra tai, kad, išvedant teorijos dės
nius ir būties mikrostruktūras, trūksta argumentacijos. Reliatyvumo 
teorijos, tos darnios (apskritai neeuklidinės) pasaulio sandaros sche
mos kūrėjo nepatenkino schemos nepriklausomumas nuo to, kas 
vyksta čia-dabar elementariųjų dalelių pasaulyje. Dostojevskio-
meninės kūrybos pagrindinė filosofinė prasmė yra žmogaus asme
nybės gynimas nuo jos likimą ignoruojančių makroskopinu; dėsnių. 
Scena, kurioje Ivanas Karamazovas išsižada bet kokios, tegul net 
„neeuklidiškos" Visatos harmonijos, jeigu į ją įsipina kūdikio kan
kinimas, tai ne tiktai „Brolių Karamazovų", bet ir visų rašytojo kū
rinių bei jo poetikos raktas, atveriantis nuostabų kosminių prob
lemų švytėjimą pro grynai lokalinį, buitinį, žemišką paveikslą. 

Tai būties, pažinimo ir vertybių filosofijos raidos ištisinė ir fun
damentali linija. Visumos, kad ir kokiu slapyvardžiu ji reikštųsi, pa
teisinimas nepaisant lokalinės disharmonijos visada būdavo logiškai 
susijęs su empiriška konkretybės pažinimo ir logiška bendrybės su
vokimo kolizija. Kad -nepasinerčiau į tolimą praeitį, paminėsiu tik 
Leibnico monadų sąvokos reikšmę jo teodicėjai. Mėginimai patei
sinti dievą užleidžia vietą proto analogijai, tačiau pastarasis XIX 
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amžiuje tampa taikiniu iracionalistinės kritikos, nukreiptos prieš 
aukščiausią tiems laikams racionalistinės integralios harmonijos iš
raišką— hėgeliškąjį „visa, kas tikra, yra protinga, visa, kas protin
ga, yra tikra". Žinoma, ne vieninteliu taikiniu: dar Šėlingo „Ap
reiškimo filosofija" buvo viso racionalizmo neigimas, paremtas, 
konkrečiai paėmus, individualių likimų visiško paklusnumo makrö-
skopįnei proto diktatūrai ir priežastingumui etiniu nepilnavertišku
mu. Proto reabilitacija vyko per jo dinamizavimą: pasirodė, kad 
logikos kanonai ir priežastingumo kanonai patys keičiasi ir yra 
priklausomi nuo būties empirinio suvokimo, nuo atskiro, nuo kon
kretaus, nuo čia-dabar. Bendrųjų dėsnių priklausomybė nuo loka
linių sąlygų darėsi aiški ryšium su išplaukiančiu iš XIX amžiaus 
gamtamokslinių atradimų visuotinių dėsnių pliuralizmu, skirtumu 
tarp dėsnių, kurie veikia skirtingų, nesutapatinamų, specifinių ju
dėjimų formų ribose, ryšium su savotiška- gamtamokslinių dėsnių 
„ribota jurisdikcija". Tačiau XIX amžiuje mokslas dar nepatyrė 
būties dėsnių ir logikos normų radikalaus pertvarkymo. Jų sudė-
tingėjimas, „ribota jurisdikcija", nevienareikšmiškumas klostėsi ant 
nepajudinamų aksiomų ir normų. Pažinimo idealas tebebuvo grįži
mas prie tradicinių Proto absoliutų. 

Antiracionalistinės frondos pagrindinis šaltinis buvo Proto kaip 
pasaulio nekintamo kūrėjo fikcija. Išnyko nekintamo pasaulio cent
ro ir „natūraliųjų vietų" nekintama peripatetinė schemą. Pradedant 
pirmapradžių ūkų hipoteze, išnyko įsitikinimas, kad be galo karto
jasi tų pačių planetų judėjimas tomis pačiomis orbitomis. Buvo su
griauta gyvosios gamtos rūšių nekintamumo sistema. Tačiau paties 
proto, jo kanonų, jo normų nekintamumas dar buvo nepajudintas. 

Iracionalizmas nebuvo mėginimas pakeisti pažinimo normas, jis 
buvo mėginimas išlaisvinti aksiologiją nuo gnoseologijos, žmogaus 
likimą nuo tvirtos pažinimo logikos. Tai buvo dažniausiai beviltiš
kas mėginimas, kurio pesimistinė prognozė buvo iš anksto įsisąmo
ninta. Mūsų šimtmetyje naujos sampratos, netelpančios į senus gno
seologinius kanonus, pertvarkė juos gan lengvai, žmonija be vargo 
atsisveikino su „trečiojo nėra" dėsniu ir net su visa „tvirtos logi
kos" prezumpcija. Tačiau drauge XIX šimtmečio tragedija įgijo 
naują prasmę, to amžiaus moralinis sąmoningumas taip beviltiškai 
atsimušinėdavo į nepajudinamą esamybės logiško būtinumo sieną. 

Kierkegorui ta tragedija tapo labai aštria asmenine tragedija: tra
giškoji filosofija kažkaip susiliejo su tragiškąja biografija, prarado 
savo grynai objektyvų pobūdį, atskirtą nuo paties žmogaus emoci
nio gyvenimo. Jau tas riaujas filosofo asmenybės santykis su jo 
idėjomis (galbūt labai senas, tam tikras sugrįžimas prie Sokrato) bu
vo pasikėsinimas į Renesanso paskelbtą ir XVII—XVIII amžiuose 
realizuotą klasikiniame moksle objektyvios gnoseologijos vienval
dystę. Graikų filosofijos pagrindinei krypčiai emocinės ištakos bu
vo nuostaba, Kierkegorui, pasak jo paties, tokiomis ištakomis tam-
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pa siaubas: „Tiktai neviltį pasiekęs siaubas — r a š ė Kierkegoras,— 
pažadina žmogaus aukščiausią esybę". Siaubas susidūrus su likimo 

•neišvengiamumu, kurį garantuoja logikos vienareikšmiškumas ir 
įvykių priežastinis ryšys. Ir su laiko negrįžtamumu, su tuo, kad ne
galima išbraukti iš būties Jovo kančių (jis buvo Kierkegoro moky
tojas, pakeitęs Hėgelį ir visą eilę proto adeptų, pradedant graikų 
filosofais), negalima ištaisyti praeities. Blogio negrįžtamumas atski
ria natūralią kauzalinę, logikai pavaldžią įvykių eigą nuo moralinio 
idealo ir verčia žmogų ieškoti prieglobsčio nelogiškoje „negalėjimo 
tiesoje", Tertuliano „absurdo realybėje", priešingame protui tikė
jime, iracionalizme. 

Būties negrįžtamumas neleidžia taikstytis su blogiu. Belinskis 
yra pasakęs, kad, atsidūręs viršutinėje evoliucijos pakopoje, jis ne
sitaikstytų nė dėl vienos tos evoliucijos aukos. „Jeigu man ir pa
vyktų pakilti ant aukščiausios vystymosi laiptų pakopos, aš ir ten 
paprašyčiau jus duoti man ataskaitą apie visas gyvenimo sąlygų ir 
istorijos aukas, apie visas aukas atsitiktinumų, prietarų, inkvizici
jos, Pilypo II ir kt., nes kitaip nuo tos viršutinės pakopos pulčiau 
galva žemyn. Aš nenoriu laimės ir veltui, jeigu nebūsiu ramus dėl 
kiekvieno iš savo kraujo brolių". Tas ankstyvasis Ivano Karama-
zovo bet kokios ignoruojančios asmeninius likimus visatos harmo
nijos išsižadėjimo antecedentas labai aiškiai parodo būties negrįž
tamumo reikšmę pesimistiškajam iracionalizmui. 

Ir čia į žaidimą įsitraukia estetika, .būties grožio suvokimas, 
vaizdinis mąstymas apie pasaulį. Menas imasi to, kas buvo ne pa
gal jėgas mokslui, kol kas buvo ne pagal jėgas. Klasikinis mokslas 
sutelkė savo dėmesį į individo priklausomybę tam tikrai aibei, į 
priskyrimą tam tikram subjektui konkretaus predikato, į ignoravi
mą to, kas nepakartojama ir individualu ir kas skiria tą konkretų 
subjektą, nuo kitų, sujungtų subjektų aibės. Klasikiniai judesio kie
kio, energijos ir masės tvermės dėsniai imortalizuoja subjektą, suta
patindami jo būtį šiame čia-dabar su jo būtimi kitame, būsimame 
čia-dabar. Būtis imortalizuojama priklausomybės tam tikrai aibei 
prasme, tačiau, kai subjekto būtis reiškia jo būtį; kai ji reiškia jo 
skirtingumą nuo kitų subjektų ir pabrėžia individualumą, klasikinis 
mokslas subjekto neimortalizavo. Priešingai, buvo akcentuojamas 
subjektų identifikavimas remiantis išliekančių aibei bendrų pre
dikatų identifikavimu. Pažymėsime, kad su tokiu identifikavimu, su
tapatinusiu kūną su jo vieta ir tuščiai mėginusiu individualizuoti 
kūną — rasti tai, kas skiria jį nuo erdvės, susijusi pagrindinė kar-
tezianistinės (Dekarto) fizikos kolizija. Taip pat kartu pažymėsime, 
kad šiuolaikinė fizika, įvedanti dalelių virsmus ir net išvedanti (tik
riau mėginanti išvesti) iš diskrečiųjų virsmų ir atsigaminimų ma-
kroskopinį dalelių judėjimą, išvaduoja mokslą iš minėtosios karte-
zianistinės kolizijos. Tokia išeitis (pažymėsime dar kartą: kol kas ne
realizuota vienareikšmiškose koncepcijose, apibūdinanti tiktai 
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evoliucijos kryptis ir šiuolaikinio mokslo prognozes) tiesiogiai su
jungia subjekto būtį su kosmoso būtimi, be serijų nuoseklių kiek
vieno „čia-dabar", kiekvienos lokalinės situacijos individualaus 
nepakartojamumo neigimų. 

XIX amžiuje buvo toli iki tokios tendencijos (kaip tik iki ten
dencijos; iki vienareikšmės teorijos, kaip minėta, galbūt toli ir da
bar). Todėl tai, ką galima pavadinti pažinimo emociniu akompani
mentu, jo džiaugsminguoju patosu, buvo susiję ne su suvokimu, jog 
kiekvieno subjekto kiekviena lokali situacija yra individuali, ne
pakartojama, o su integralia harmonija sistemų, kuriose jų indivi
dualūs elementai suniveliuoti. Vieningas kosmosas, o ne individuali-
nantys apibrėžimai buvo mokslo emocinio akompanimento šaltinis. 
Klasikinis mokslas nebuvo lokalinių situacijų individualaus pakar-
tojamumo kapinės, termodinamika nebuvo molekulių mechanikos 
kapinės, mokslo ribose ir (išskyrus absoliutinančią metafiziką) fi
losofijos ribose statistinis niveliavimas nebuvo neigiamas to, kas 
lokalu. Tačiau būties individualizavimas atsidūrė antrajame pasau
lėvaizdžio plane. , 

Meninė kūryba iškėlė jį į pirmąjį planą. Nuo Aristotelio laikų 
pasaulio estetinio suvokimo esme buvo laikoma bendrumo pažini
mas konkretybėje. Bet ir loginis pažinimas — tai bendrumo pažini
mas konkretybėje, konkrečių momentų apibendrinimas, tačiau es
minis skirtumas yra tai, kad estetinis suvokimas nepanaikina sub
jekto individualaus nepakartojamumo, o imortalizuoja jį. 

Šiuolaikinis mokslas leidžia truputį kitaip pažvelgti į tradicinį 
grožio apibrėžimą ir į tradicinį grožio, jo santykio su tiesa trakta
vimą. Šiuolaikiniame moksle tiesos sąvoka apima ne tik konstatavi
mą, kad subjektas priklauso vienai ar kitai aibei, pavyzdžiui, kons
tatavimą, kad dalelės judėjimo būsena tam tikru momentu priklauso 
kai kurioms būsenų aibėms, konstatavimą, kad pasaulinis taškas įei
na į pasaulinę liniją, kurią nustato judėjimo lygtis. Į tiesą įeina ne 
tik dalelės lokalizavimas erdvėje-laike, bet ir jos „nekartezianiškoji 
būtis", taškas ne tik erdvės-laiko kontinuume, bet ir didesnių, be 
to, ir didėjančių matmenų erdvėje. Mokslas išskiria čia-dabai, iš
vesdamas per jį didėjančią aibę koordinačių. Šiuolaikiniame moksle 
pavienis subjektas turi ne tiktai metrines savybes — jo elementų 
padėtį erdvės-laiko atskaitos sistemos atžvilgiu, bet ir topologines 
savybes — didėjančią matmenų įvairovę, sudėtingumo rangą, vis 
sudėtingesnės realybės atvaizdavimo laipsnį. Tą rangą, tą laipsnį 
atitinka intuityviai suvokiamas būties begalinio sudėtingumo juti
mas. Tas jutimas ir yra pažinimo emocinio akompanimento pagrin
das. Jis susijęs su didėjančiu realybės atvaizdavimo tikslumu. 

Pažinimo rezultatai šiuo atveju vertinami kaip jo galios rodiklis, 
kaip jo gebėjimas prasiskverbti į vis sudėtingesnę būties sandarą 
rodiklis. Tai — pažinimo emocionalaus komponento estetinis as
pektas. Mokslinės teorijos grožis ir darnumas iš dalies atrodo kaip 
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savarankiški teoremos įrodymo apibrėžimai, nepriklausomi nuo jos 
turinio, tačiau iš esmės čia yra intuityvus didesnio, didėjančio bend
rumo ir tikslumo jutimas, jutimas, kad iš principo galima įrodyti 
kitas teoremas, kurios iškyla mąstytojo sąmonėje kaip simfonija, 
apie kurią Mocartas sakė: ji dar neparašyta, tačiau ji visa iki galo 
skamba kompozitoriaus sąmonėje. Tokia simfonija, toks intuicijos 
plykstelėjimas apibūdina ne tik matematinės teoremos įrodymo, bet 
ir kiekvienos mokslinės koncepcijos estetinę vertę. Svarbu pabrėž
ti, kad neklasikiniam mokslui intuicijos plykstelėjimas ir pažinimo 
topologinės galios estetika — kūrybai būtinos sąlygos. Pats pava
dinimas „neklasikinis" reiškia, kaip ne kartą minėta, jog ne tik 
išsižadama Niutono mechanikos klasikinių pagrindų, bet ir iš prin
cipo galutinių pagrindų, jog eksperimentu ir logiškai tikrinamos 
erdvės, laiko, judėjimo, medžiagos ir gyvybės fundamentalios sam
pratos. Taip pat kai kurios neklasikinės teorijos yra daug glaudžiau, 
negu tai buvo XIX amžiuje, susijusios su logiškai darniomis arba iš 
pradžių intuityviomis, integraliomis pasaulio sampratomis. 

XIX amžiuje pagrindinis mokslinės teorijos estetinės vertės po
žymis buvo dailumas — kriterijus gan detaliai aprašytas matemati
nėje literatūroje. Neklasikinis mokslas tokiu požymiu greičiau lai
ko grožį. Kas čia yra nauja? Dailumas matematikoje matuojamas 
išvados natūralumu, t. y. minimaliu papildomų prielaidų buvimu ir 
dedukcijos bendrumu, jos perkėlimu į maksimalią išvadų įvairovę. 
Puankarė lygino matematinį dailumą su antikinės kolonados dailu
mu. Neklasikinio mokslo estetiniams kriterijams ir jam būdingai 
matematikos ontologinei sampratai bei siekimui aprėpti pasaulio vi
sumą labiau būtų tikęs lyginimas su dangaus skliautą laikančiu At
lantu. Grožio kriterijus glaudžiau susijęs su dedukcijos ontologiniu 
apibūdinimu, su išvadų perkėlimu į realius objektus, čia labiau iš
ryškėja ontologinis dalyko aspektas, pažinimo objektas ir jo bend
rumas, jo reikšmė integraliam pasaulio vaizdui. Neklasikinis moks
las dažniausiai perkelia savo dedukcijas į konkrečias, eksperimen
tiškai atkuriamas situacijas ir apskritai į pasaulėvaizdį. Pereinant 
prie XX amžiaus mokslo, t. y. prie neklasikinio mokslo, tuo ir pa
aiškinama tam tikra evoliucija nuo dailumo į grožį kaip į tiesos 
kriterijų. 

Iš ką tik išdėstytų samprotavimų apie estetiką, prieštaraujančią 
klasikiniam racionalizmui ir klasikiniam mokslui, ginančią būties 
elementų nepakartojamumą nuo suniveliavimo ir ignoravimo struk
tūriniuose ansambliuose, išplaukia dvi susijusios išvados. Viena, 
būtent filosofinė, liečia XVII amžiaus klasikinio racionalizmo evo
liuciją, antroji — XVIII—XIX amžių grožinės literatūros vaidmenį 
sampratos apie pasaulį evoliucijoje ir todėl jau tiesiogiai prisišlieja 
prie pateiktosios Einšteino frazės apie Dostojevskį nagrinėjimo. 

Racionalistinė Dekarto fizika, kaip minėta, aiškino perėjimą nuo 
vienos būsenos prie kitos, nuo vienos būties „Bucefalas — arklys" 
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prasme prie kitos būties ta pačia prasme. Būties problema „Buce
falas yra!" prasme, būties kaip skirtingumo nuo nebūties problema 
neįėjo į Dekarto fiziką. Ji įėjo į Spinozos filosofiją, kurioje klasiki
nis racionalizmas kartezianiškumo atžvilgiu pasirodė esąs ultrara-
cionaiizmas, kurioje protingas, logiškas aiškinimas į savo objektą 
įtraukdavo visą būties modifikacijų kompleksą — natūra naturata ir 
vieningą tų modifikacijų subjektą — natūra naturans. Tačiau kla
sikinis mokslas, išlaikydamas atskirą erdvės ir laiko būtį, nerado 
kaip tik natūra naturans fizikinio vaizdo. Teisybę pasakius, ji ir 
neieškojo jo. Tokio vaizdo ieško ne klasikinis mokslas. Einšteino 
pasaulis su erdve-laiku — tai anaiptol nėra paprastas klasikinio 
pasaulėvaizdžio išvadavimas iš absoliutinės erdvės ir absoliutinio 
laiko. Čia įeina Einšteino autobiografinėje apybraižoje pareikšta ir 
vis aiškiau XX amžiaus antrosios pusės fizikoje nuskambanti mintis 
apie be galo sudėtingą medžiagos prigimtį, apie jos n-matę sanda
rą, nulemiančią kūnų elgseną makrokosmose, jų pasaulinių linijų 
konfigūraciją. Kai eksperimentas ir loginė analizė tokią konfigūra
ciją išaiškina, jos dar sudėtingesnės prigimties idėja įgauna intuity
vias formas. Šiuolaikiniam mąstymo stiliui nepaprastai būdingas in
tuityvus suvokimas, kad esama sudėtingesnės pasaulio substruktū-
ros, susijusios su būtimi, kuri priešinga nebūčiai. Jis atėmė iš 
mokslinio mąstymo linijų griežtumą, tą sausą loginį išbaigtumą, ku
ris iš loginio mąstymo persiduodavo žmogiškajam mąstymui apskri
tai, tapdavo visos kultūros ypatybe ir buvo XVIII—XIX amžių kul
tūrai būdingo pasitenkinimo, tikrumo, prieštaravimų nebuvimo, ne
prieštaringumo ištakos, tai kartais vadinama Viktorijos laikų dvasia 
(kas atsirado, beje, gerokai prieš karalienės Viktorijos valdymo 
laikotarpį). 

Minėtoji Viktorijos laikų tendencija nebuvo nei vienintelė, nei 
vyraujanti. Mokslo srityje ji buvo labiausiai paplitusi. Cituotosios 
Popo eilės apie Niutoną („Gamta ir jos dėsniai tamsoje skendėjo, 
dievas tarė: „Tebūnie Niutonas!" ir viską šviesa užliejo") atitinka 
įsitikinimą, kad „viską šviesa užliejo", ateinantį iš XVII—XVIII am
žių į XIX amžių. Tačiau kaip tik poezijoje, o ir visoje XIX amžiaus 
kultūroje gyvavo priešinga tendencija. Kol kas ji neapėmė mokslo. 
Pagrindinės abejonių proto galia ištakos buvo ne mokslo turinys ir 
ne jo metodai, o mokslo vertė, jo etinė ir estetinė vertė. Pirmiausia 
abejonių kėlė proto gebėjimas garantuoti asmenybės autonomiją, 
kurios ginti XIV—XVI amžiuose stojo Renesanso kultūra. Renesan-
siškasis matomos ir spalvingos, jutimiškai suvokiamos civiia terrena, 
sukilusios prieš civita dei, išaukštinimas tokios autonomijos atrama, 
laikė meną, atkuriantį neišsenkantį konkretų pasaulio nevienalytiš-
kumą. Dabar, kai ėmė grėsti, jog klasikinis mokslas padarys pa
saulį bespalvį ir nutrauks jo elementų individualią būtį, ginti pa
saulio nevienalytiškumą vėl ėmėsi menas. Šį kartą jis buvo ne prieš 
tradicijas ir dogmas, o prieš patį protą — j o sustingusią versiją. 
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XIX amžiaus antiracionalistinė fronda buvo tik vienas iš individua
lumo apologijos srautų, individualumo, kuriam grėsė ignoravimas. 
Jis toli gražu nebuvo svarbiausias srautas. Kur kas svarbesnė buvo 
paties filosofinio racionalizmo evoliucija, loginių normų pajungimas 
empiriniam pasaulio studijavimui, sąmoningas perėjimas nuo ab
straktaus prie konkretaus, nevienalytės būties filosofija1. Buvo dar 
vienas srautas. Jis ėjo per meną. Filosofijos istorijoje menas dažnai 
ignoruojamas, ir jo gnoseologinę vertę dažnai rodo tik didžiųjų po
etų, dailininkų, kompozitorių filosofiniai ekskursai. Taip susiklostė, 
pavyzdžiui, su XIX amžiaus rusų literatūra. Ji buvo didelis idėji
nis judėjimas, pakeitęs pasaulio vaizdą, pademonstravęs grožio ir 
tiesos paieškų vienybę. Ne rusų rašytojų filosofinės deklaracijos, 
įskaitant Dostojevskio „Rašytojo dienoraštį", ne moraliniai ir filo
sofiniai samprotavimai, kurių primarginti Tolstojaus kūriniai (ne
kalbant jau apie Gogolio „Parinktas vietas iš susirašinėjimo su drau
gais"), o pati meninės kūrybos poetika turėjo didžiausią filosofinę 
prasmę ir įėjo į tikrąją negrįžtamą pasaulio pažinimo evoliuciją. 

Dostojevskis ir Tolstojus atsidūrė XIX amžiaus didžiųjų rusų 
mąstytojų, priartėjusių prie fundamentaliausių būties ir pažinimo 
problemų, plejados pabaigoje todėl, kad jų mintis įsikūnijo menine, 
vaizdų forma. Ta forma atskleidė individualios būties realumą ir 
nepakartojamumą. Šiuo atveju, kaip, beje, ir daugeliu kitų atvejų, 
žodis „forma" primena Gėtės garsųjį atsakymą į Albrechto fon 
Halerio eilėraštį apie formos svarbumą: kaip tik meninė forma nu
lėmė rusų literatūros reikšmę pasaulio pažinimui. Tai gan visuotinis 
dėsningumas: poetinė „forma" dažniausiai pakeičia „turinį" ir kaip 
tik į pasaulio pažinimo individualizavimo pusę, į konkretaus, loka
laus imortalizavimo, jo nepaverčiamumo niveliuojančia abstrak
cija pusę. 4 

Rusų mąstytojų, įėjusių tokiu būdu į filosofijos istoriją, pleja-
don įeina Lermontovas, Gogolis, Tiučevas, Dostojevskis, Tolstojus, 
Čechovas, o pradeda ją Puškinas. Visų jų vienovė ir perimamu
mas nėra visiškai akivaizdus dalykas, ir jį geriausiai galima at
skleisti suformulavus bendrą filosofinę tendenciją, kuri ryškiausiai 
atsispindėjo Dostojevskio kūryboje, tačiau kartu taip pat ryškiai ir 
taip pat pastebimai — Puškino kūryboje. 

Iš pirmo žvilgsnio tai, ką galima pavadinti poetikos filosofija, 
Dostojevskio ir Puškino kūryboje yra labai skirtingi dalykai. Puš
kinas atrodo proto apaštalu („Tegyvuoja mūzos, tegyvuoja protas!" 
gali būti visos poeto kūrybos epigrafu), Dostojevskis — jo ereziar-
chu. Puškino pasaulėžiūra kupina racionalios harmonijos, Dostojevs
kio pasaulėžiūra — harmonijos neigimo. Ar buvo Dostojevskis „mi-
sologosas" (taip Platonas vadino proto nekentėjus, laikydamas tą 
vardą gėdingu)? Ne, jis kaip tik buvo ereziarchas, tačiau proto ere-

1
 Кузнецов Б. Г. Р а з у м и б ы т и е . — M . , 1972, с. 216—232. 
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ziarchas, jis priklausė „jo Didenybės opozicijai". Apie racionalisti
nę Dostojevskio poetiką bus kalbama vėliau, o kol kas pažymėsime, 
kad ir Puškinas nebuvo jau toks ortodoksalus abstraktaus proto 
apaštalas: minėtoje eilutėje greta proto stovi mūzos, kurios simbo
lizuoja ne tik loginį, bet ir sensualinį bei estetinį pasaulio suvokimą. 

Tiksliau būtų pasakius, kad mūzos ir protas ne stovi šalia, o 
tampa tam tikru vieningu ansambliu (kokiu jie buvo senovėje, bū
dami pavaldūs Apolonui Mūzagetui); protas emocionalus, poetiškas, 
o poezijos mūzos racionalistiškos, tai ir daro jas poezijos simboliu. 
Čia ne sferų pasidalijimas, o kažkas visiškai priešinga. Puškino po
etika buvo artima šiuolaikiniam racionalizmui, sugėrusiam į save 
neklasikinio mokslo rezultatus, ir dabar geriau matyti jos ryšys su 
klasikiniu racionalizmu ir kartu ryškiau matyti gilus, niekuomet 
neišnykdavęs vidinis racionalizmo ryšys su sensualizmu bei su es
tetiniu pasaulio suvokimu. , . 

Konstantinas Paustovskis kartą yra pasakęs, kad Puškinas mėgo 
rudenį, kadangi jis apnuoginąs gamtoje aiškų ir ryškų vaizdą, arti
mą jo poezijai 2 . Aš nežinau, ar čia yra Puškino rudeninio poetinio 
polėkio paslaptis, bet ir vargu ar kas gali konkrečiau spręsti ką apie 
tai. Bet, žinoma, aiškumo kriterijus, toks ryškus Puškino kūryboje, 
giminingas kartezianiškajam- clartė. Klasikinis mokslas ir jo Vikto
rijos bei dar ankstesnių laikų iliuzijos tolino protą nuo poezijos, tik
riau pasakius, ne tolino, o maskavo jų vienybę. Grožinė literatūra 
atskleisdavo tą vienybę, ir todėl ji buvo pasirengimas šiuolaikiniam 
racionalizmui, aiškiai persmelkiančiam neklasikinį mokslą. 

Tą neklasikinio mokslo idėjų, Einšteino idėjų ypatybę reikia ak
centuoti. Reliatyvumo teorija ne tik peržengė XX amžiaus ribas ir 
naujai pavaizdavo visą pasaulinės kultūros kelią. Pradedant nuo 
antikos. Platono „eidos"— tai ir idėja, ir vaizdas. Jų vienovė —la
bai bendra, ištisinė, filosofijos istorijos, mokslo ir meno tendencija, 
jungianti tuos kultūros srautus. Artimas jai yra ir Einšteinas: juk 
jis pasaulėvaizdyje pakeitė iš principo stebėjimų neužfiksuotą ab
soliutinės erdvės idėją sensualiai suvokiamų materialių atskaitos 
kūnų vaizdiniu. Puškino mūzos, stovinčios greta proto, simbolizuoja 
tą stiprų sensualizmą, kuris, vykstant kultūros istorinei raidai, vis 
ryškiau rodo savo neatskiriamumą nuo racionalizmo. 

Trumpam stabtelėsime prie Puškino poetikos filosofinės pras
mės. Tai padės suprasti visos rusų XIX amžiaus literatūros bendrą
ją prasmę, bendrąją Dostojevskio poetikos prasmę ir pastarosios 
vaidmenį šiuolaikinio pasaulėvaizdžio bei žmogaus šiuolaikinio po
žiūrio į pasaulį parengime. 

Kaip teisingai yra pastebėjęs V. Bibleris, Puškino poetika pana
ši į Mėbijaus žiedą: jūs sekate liniją, kuri vedama viena žiedo pu
se, ir, neatitrūkdamas nuo jos, staiga pastebite, kad linija atsidūrė 

2
 Паустовский К. И з б р . произв .— M., 1977, т. 2, с. 87. 
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kitoje pusėje. Puškinas, kaip jums atrodo, visas čia, paviršiuje, vis
kas matyti iškart, nėra jokio perėjimo j vidinę pusę, viskas — sen-
sualinio suvokiamumo ribose. O pasirodo, kad, neatitrūkę nuo to 
paviršiaus, jūs jau prasiskverbėte į vidinę reiškinių pusę, gavote 
sensualiame vaizde įkūnytą išsamiausią apibendrinimą, apimantį 
vidinę pasaulio sandarą. 

Prisiminkime Valsingamo dainą „Puotoje maro metu": 

Yra saldumas kovoje, 
Smagu stovėt ties praraja, 
Nuteikia mus didingai 
Ir ūžiantis bangų krioklys, 
Ir naktį viesulas siaubingas, 
Ir maro juodas siautulys, 
Ir visa, kas mums pražūtim 
Grūmoja,— neša su savim 
Mums nesuprantamo smagumo — 
Gal nemarumo tai viltis... 

(Vertė K. Binkis) 

Tai — Sensuso karalystė; jūs tarsi kartu ir matote, ir girdite, ir 
jaučiate visais jutimo organais prarajos artumą ir viesulo g ū ^ u s 
dykumoje. Ir drauge tai — Logoso karalystė: šis vaizdas į optimis
tinę nemirtingumo filosofiją įtraukia pražūtį, grėsmę (tai, kas Kier-
kegorui atrodė pradinis jo pesimistinės filosofijos taškas). Tik ne į 
asmeninio ir ne providencialaus nemirtingumo. Pražūtis ne iliuzinė, 
ji pabrėžia lokalinės būties trumpumą, tačiau pražūties grėsmė, įgi
jusi naują estetinio vaizdo pavidalą, pretenduoja į nemirtingumą. 
Taip estetiškai pakeista lokalinė būtis įgyja tam tikro beasmenišku-
mo arba antasmeniškumo (prisiminkime „antasmeninį pasaulį" Einš
teino autobiografijoje), tam tikro gebėjimo įveikti tai, ką Hėgelis 
vadino „laikinumu" (Vergehen), tampa neigiamu „tapsmo" aspektu. 

Estetinis „čia-dabar" imortalizavimas yra toks pat senas kaip 
ir visa poezija. Homero „Odisėjoje", kai puotoje pas fajakus Odisė
jas girdi poetišką pasakojimą apie Trojos žlugimą ir verkia, Antino-
jus sako jam, kad verkti čia netinka: 

Visa patvarkė dievai nemirtingi ir prapultį baisią 
leido žmonėms, kad jų vardą dainoj minėtų vaikaičiai. 

(Vertė A. Dambrauskas) 

Kaip tik dainoje, kaip tik poetiniame pasakojime, išsaugančiame 
kiekvieno epizodo konkretų nepakartojamumą. 

Ar Dostojevskio kūryboje buvo realybės - estetinio pateisinimo 
tendencija? Filosofiniuose ekskursuose jos nebuvo. Herojų repliko
s e — beveik nebuvo. Meniniame kūrinių audinyje — ji buvo labai 

284 

aiški. Visa, ką Ivanas Karamazovas kalba apie „lipnius lapelius", 
apie neįveikiamą troškimą suvokti pasaulį, jo grožį, visa tai papil
do iš tikrųjų geidulingas gėrėjimasis kiekvienos replikos, kiekvieno 
portreto, kiekvienos scenos konkrečiu tikslumu. Kaip tik minėtasis 
sensualistinis temperamentas skiria Dostojevskį nuo Kierkegoro po
zicijos, nuo absoliutaus pesimizmo, nuo apsisprendimo „pulti galva 
žemyn nuo aukščiausios pažinimo pakopos". Tai dar ne optimizmo 
filosofija — pasaulio pertvarkymo filosofija, apie kurią kalbėsime 
vėliau. Tačiau tai nėra ir pesimistinis iracionalizmas. 

Estetinės būties pateisinimas reiškia racionalizmo sensualizavi-
mą. Žodis „estetika" turi dvi prasmes: jis nuo seno pažymi (ir iš
saugojo tą prasmę Kanto „transcendentinėje estetikoje") sensualų 
pasaulio suvokimą, o vėliau įgijo grožio suvokimo prasmę. XIX 
amžiaus rusų literatūra — čia jos filosofinė prasmė — suvienijo sen
sualizmo apologiją su grožio apologija. Sensualizmas, neatskiriamas 
nuo lokalių, neidentifikuotų čia-dabar, pažinimo, sensualizmas, 
pertvarkantis proto universalijas, keičiantis pasaulio integraliojo 
ratio sampratą,— viena iš XIX amžiaus meno „tėkmių" link XX am
žiaus mokslo. 

Koks yra tos „tėkmės" santykis su pažinimo logika? Ar jis veda 
į saljeriškąjį „harmonijos patikrinimą algebra"? O gal jis įveda į 
pažinimą alogiškus posūkius? Poezijos įdiegimo į pažinimą rezulta
tas anaiptol nėra logikos stiprinimas įprastine klasikine prasme, nėra 
stiprinimas to, kas taip gąsdino Kierkegorą ir Dostojevskį. Bet ir ne 
iracionalus logikos išsižadėjimas, pasikliovimas būties alogizmu. Čia 
ne alogizmas, o metalogizmas, pačios logikos pertvarkymas, perėji
mas prie kitokios logikos, logikos ir sensualios intuicijos susilieji
mas — to, kas veda nuo būties įvairių formų pažinimo prie bendro 
būties pažinimo. Poetika — tai ne metrikos pažinimo kelias, t. y. 
gatavų aibių, gatavų pasaulio vaizdo matmenų užpildymas naujais 
elementais, prarandančiais tame procese savo individualų nepakar
tojamumą, tai topologinių pertvarkymų, padidinančių tokių matme
nų skaičių, kelias. 

Tačiau laikas smulkiau nagrinėti tuos Dostojevskio kūrinius, ku
riuose ypač ryškiai nuskambėjo išvardytieji motyvai: ir to, kas as
meniška, individualu, lokalu, apologija, ir išsižadėjimas ignoruojan
čios tai, kas asmeniška, net neeuklidinės harmonijos, ir nesutram
domas veržimasis pajusti pasaulio sensualaus suvokimo žavesį, „lip
nių lapelių" žavesį. 

Per pusantro dešimtmečio nuo 1866 iki 1880 metų, išėjo pagrin
diniai Dostojevskio filosofiniai romanai: „Nusikaltimas ir bausmė", 
„Idiotas", „Velniai", „Jaunuolis", „Broliai Karamazovai". Po jų 
žmonija tapo vyresnė. Ji ne išsyk pajėgė susigaudyti, kas iš tiesų 
įvyko. „Zemė nuo plutos iki centro prisigėrusi žmonių ašarų",— 
toks pirmutinis Dostojevskio romanų motyvas. Tai ne išvada iš 
statistinių lentelių, priešingai, jis stoja tų lentelių opozicijon. Tai ir 
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ne tiesioginiai įspūdžiai, kalbama ne tik apie pavienius žmones, o 
apie žmoniją. Tačiau žmonija kiekviename pavieniame žmoguje, so
cialinės ir moralinės problemos atsiskleidžia herojaus psichologijo
je, paveiksle, estetiniame apibendrinime. Racionalistinės minties 
rezultatas — kosminė harmonija nepriimtina, jeigu ji ignoruoja in
dividualų likimą,— galėjo būti suformuluotas estetiniame apibendri
nime, išlaikančiame nepakartojamumą, individualaus paveikslo su
verenią vertę. 

Dostojevskio romanai — tai baisus klyksmas, kuris perskrodė 
naktį, ir dabar niekas negali užmigti. Čia susiliejo tarsi visos žemės 
dejonės, kankinamų vaikų verksmas, iš sielvarto netekusių proto 
žmonių murmėjimas ir panikos šūksniai prieš gresiančią beprotybę. 
Ir visa tai susiliejo, tačiau išliko, ir galime atskirti kiekvieną ne
vilties šūksnio gaidą, kiekvieną verkiančio kūdikio kūktelėjimą. Tai 
skausmo, harmonijos troškimo klyksmas, kuris įėjo į žmonijos kul
tūros istoriją kaip klausimas XX amžiui. 

Štai prieš jus „Brolių Karamazovų" kulminacija — scena provin
cijos traktieriuje, kur Ivanas Karamazovas, kalbėdamasis su savo 
broliu Alioša, paneigia apvaizdos sukurtą pasaulio harmoniją. Ta 
harmonija neatperka vieno mažo žmogaus kančių. Ir bet kokioje 
„makrokosminėje" visumos harmonijoje motina negali atleisti iš
kankinto kūdikio kančių. O jeigu taip, tęsia Ivanas Karamazovas, 
tai kur gi harmonija? „Ar yra visame pasaulyje tokia būtybė, kuri 
galėtų dovanoti, kuri turėtų teisę dovanoti? Aš nenoriu harmonijos, 
iš meilės žmonijai nenoriu... Per daug jau brangiai įvertinta harmo
nija, mūsų kišenė neišneša tiek mokėti už įėjimą. Todėl skubinu 
grąžinti savo bilietą" 3. 

Skyrius, kuriame Ivanas Karamazovas „grąžina savo bilietą", 
vadinasi „Maištas". Kaip minėta, tas skyrius — romano „Broliai Ka-
ramazovai" kulminacija, o galbūt visos Dostojevskio kūrybos kul
minacija. Tai pati šaižiausia gaida klyksmo, sielvarto, harmonijos 
troškimo, kuris įėjo į žmonijos kultūros istoriją kaip klausimas XX 
amžiui. J is stovi greta didžiausių XIX amžiaus mokslinių atradimų, 
kurie taip pat buvo klausimai ateičiai. J is yra jų emocinis, psicho
loginis ir estetinis ekvivalentas. Žmonijos gyvenimas iškankintas 
disharmonijos, žemė primirkusi žmonių kraujo ir ašarų. Harmonija 
gali būti tiktai „neeuklidinė", paradoksali, nepasiekiama tradicinei 
„euklidinei" minčiai. Tačiau ir jos tyko sunkumai, pats bendriau
sias ir didžiausias sunkumas; moralinė žmogaus intuicija atmeta bet 
kurią pasaulio harmoniją, jeigu ji pagrįsta bent vieno lokalaus, 
individualaus, mikroskopiško, palyginti su visuma, disharmonijos, 
akto ignoravimu, bent vienos nukankinto kūdikio ašaros. 

Dostojevskio grožinės kūrybos objektyviąją prasmę sudarė mal
davimas ir reikalavimas XX amžiui: žmogui reikia socialinės ir mo-

3 Dostojevskis F. Broliai Karamazovai.— V., 1976, t. I, p. 305. 
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ralinės harmonijos, neignoruojančios lokalios disharmonijos, nesi-
taikstančios su individualiomis žmogaus kančiomis, atmetančios 
vaikų ašaras, atmetančios prievartą, engimą, tyčiojimąsi iš silpnojo. 

Anksčiau minėta, kad XX amžiui adresuotas klausimas negalėjo 
nuskambėti tik abstrakčiąja logine arba aprašomąja statistine for
ma, kadangi į jį įėjo protestas prieš individualių likimų ignoravimą. 
Tie likimai galėjo atsidurti dėmesio centre kaip estetiniai apiben
drinimai konkrečių meninių paveikslų pavidalu. Tai galima 
pailiustruoti peizažo poetika. Dostojevskio peizažas labai tikslus, 
kartais visiškai dokumentiškas, visada išreiškia būties disharmoniją. 
Nors jis tikslus, bet pamėkliškas ir fantastiškas. Ypač tai būdinga 
Peterburgui. Peterburgas visada atrodė esąs miestas fantomas ir pa-

. čiam Dostojevskiui, ir jo herojams. Kur čia priežastis, pamatysime 
vėliau, tam reikia kai kurių kol kas neturimų analogijų ir sugreti
nimų. Dabar tik pažymėsime, kad Dostojevskiui realus egzistavimas 
neatskiriamas nuo harmonijos, be to, harmonijos, kuri neignoruoja 
individualių likimų, nestatistinės harmonijos. Priešingai, disharmo
nija Dostojevskiui atrodo kažkas nerealu, fantastiška, kažkoks slo
gus košmaras, kai žmogus nori ir negali pabusti. 

Toks jausmas būdingas „Nusikaltimui ir bausmei". Miesto, 
paversto būties beviltiškos disharmonijos fantomu, fone Raskolni
kovas puoselėja nusikaltimo leistinumo idėją. Žmogus turi teisę, 
negana to, privalo paminti po kojų draudimą žudyti, jeigu auka 
niekinga, o žmogžudystė atveria kelius didelėms iniciatyvoms. 
Smiltelės, atomo, mikroorganizmo likimas yra neesminis visumos 
likimui, pasaulio likimui, ir mikroorganizmas turi būti sutraiškytas, 
jeigu jis užstoja kelią „makroskopiniam" subjektui. Toks mikroor
ganizmas yra Raskolnikovo nužudyta senė palūkininke. 

„Nusikaltimo ir bausmės" poetika — racionalistinė poetika. Hero
jų kalba — tai kalba žmonių, sužavėtų, negana to, apsėstų galbūt 
paradoksalios, susipainiojusios prieštaravimuose, liguistos, tačiau 
vis dėlto minties. Aistra yra minties akompanimentas ir dažniausiai 
išreiškia siekimą įtvirtinti, patikrinti, išmėginti mintį. Herojų nuo
taikos retai būna nekontroliuojamos ir net tais atvejais greitai 
iššifruojamos, ir jos yra minčių kolizijos. Peizažas — Peterburgo pei
zažas „Nusikaltime ir bausmėje", kaip ir kitų Dostojevskio romanų 
peizažas,— sukelia herojams ne nuotaikas, o mintis arba nuotaikas, 
kurios pasirodo esančios mintys. Kai niūrus ir slegiantis peizažas, ku
rio fone vyksta pirmieji „Nusikaltimo ir bausmės" epizodai, sukelia 
herojui nesąmoningą liūdesį, tai jau kitame puslapyje aiškėja, kad 
visa tai dėl minties blaškymosi susidūrus su būties begaliniu sudė
tingumu. 

Ne mažiau racionalistiškas „Idiotas". Tuo požiūriu būdingas 
Naštas jos Filipovnos paveikslas — vienas įdomiausių moters pa
veikslų pasaulinėje literatūroje. Tai labai sudėtingų jausmų, bet ir 
dar sudėtingesnių minčių moteris. Netikėta nuotaikų kaita ir para-
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doksalūs Nastasjos Filipovnos poelgiai išreiškia minties, o ne jaus
mo posūkius. Finalinis tragiškas posūkis — mintis, kad ji neverta ją 
mylinčio -ir jos mylimo kunigaikščio Myškino. Skaitytojas jau pa
juto paveikslo metodiškumą, jis matė tos besiblaškančios sielos 
nuolatinį intelektinį atspalvį, ir jis suvokia kaip kažką logiška, nors 
ir paradoksalaus, Nastasjos Filipovnos pabėgimą nuo altoriaus, jos 
pasinėrimą į iracionalumo bedugnę, kurią simbolizuoja Rogožino 
paveikslas. 

Galbūt (taip tikriausiai manė Dostojevskis) Myškino likimas — 
grožio dr visuotinio atleidimo Golgota, analogiška evangelijos 
Golgotai,— tai nukryžiuotųjų moralinio triumfo garantija? Kad ir 
ką apie tai būtų pasakęs Dostojevskis, „Idioto" poetika perša 
kitokią išvadą: prieš mus tragedija minties, kuri nepajėgė perženg
ti tradicijos, peržengti tradicinių sąvokų, pasirodė esanti nepakan
kamai paradoksali, nepakankamai „neeuklidiška". Skaitytojas per 
daug stipriai pajuto herojų intelektinio gyvenimo žavesį, kad laiky
tų juos antiintelektinės tradicijos kankiniais. 

Racionalistinė Dostojevskio poetika atskleidžia kūrinio melodiją, 
dėsningą ryšį tarp viena po kitos einančių replikų, scenų, įvykių. 
Ta melodija intelektuali. Nė viena iš rusų literatūros herojų, galinti 
konkuruoti su Nastasja Filipovna jausmų intensyvumu, negali stoti 
greta jos pagal mąstymo proceso intensyvumą, pagal intelektinių 
kolizijų aštrumą, pagal herojės likimo priklausomumą nuo tų ko
lizijų. 

Dostojevskio poetikos ypatybes atspindi jos racionalistiškumas. 
Toks, kaip jau minėta, peizažas. Tokia romanų kompozicija. O tie 
herojų dialogai, kuriuos autorius kaupia norėdamas duoti naują 
kardinalų posūkį siužetui, ta kalba, skubi, padrika, tačiau visiškai 
nulemta minties, irgi skubios, padrikos, prieštaringos, vystymosi... 

Racionalistinis srautas praplauna sau kelią net pačiame antira-
cionalistiškiausiame pagal sumanymą Dostojevskio romane. „Vel
nių" herojų Nikolajų Stavroginą — žmogų be moralinių kriterijų, 
kuriam nėra skirtumo tarp žygdarbio ir nusikaltimo,— masina iš 
tiesų ne tiek moralinis, kiek eksperimentinis gašlumas. Kiekviena 
„Velnių" scena, kurioje dalyvauja Stavroginas,— tai eksperimentas, 
kuriame herojų traukia tik pažintinis uždavinys, jis nori išmatuoti, 
kiek gali pakilti arba nusmukti jis pats ar jo partneris. Dostojevskis 
nori parodyti, kad pati mintis be tradicinio tikėjimo negali būti 
moralės pagrindas, kad pats racionalizmas yra amoralus, ir moralės 
požiūriu duoda atsakymą „vieno ženklo tikslumu". Dostojevskis 
suteikė Stavroginui jo šešėlį, Piotrą Verchovenskį, kurio santykis 
su Stavroginu toks pat kaip Svidrigailovo su Raskolnikovu: atsklei
džia moralinę prarają, į kurią, Dostojevskio nuomone, veda protas, 
pasipiktinęs tradiciniu tikėjimu. Dostojevskis įveda dar vieną fi
gūrą— penktojo dešimtmečio seną idealistą liberalą Stepaną Ver-
chovenskį. Dostojevskis nori sujungti visą liberaliąją ir radikaliąją 
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inteligentiją nuo juokingo ir, matyt, nekalto sutvėrimo, kurį atstū
mė nauja karta, Stepano Verchovenskio iki siaubą keliančio sąmo
kslininko Piotro Verchovenskio. Centrinė figūra lieka Nikolajus 
Stavroginas — amoralus racionalizmo įsikūnijimas. 

Tokia romano „Velniai" tendencija. Bet ji nerealizuojama. 
Stepano Verchovenskio figūra pradeda absorbuoti iš Dostojevskio 
atminties realių penktojo dešimtmečio proto valdovų bruožus, ir 
galų gale Dostojevskis turi pripažinti, kad Stepanas Verchovenskis 
artimas Granovskio paveikslui, tyriausiam, Dostojevskio žodžiais 
tariant, tuometiniam žmogui. Poetika sulaužo autoriaus sumanymą 
ir Piotro Verchovenskio atžvilgiu. Poetikos logika, konkretindama 
Piotro Verchovenskio paveikslą, apdovanodama jį realiais bruožais, 
atveda į tai, kad tas paveikslas jau jokiu būdu negali būti radika
liosios inteligentijos apibendrinančiu paveikslu, jis aiškiai priešiš
kas jai. Nikolajus Stavroginas taip pat ištrūksta iš jį sukūrusio 
rašytojo valdžios: Dostojevskis negali — prieš tai sukyla jo kaip 
menininko instinktas — primesti Stavroginui dalyvavimą revoliu
ciniame judėjime. Ir štai suprojektuotasis pamfletas prieš revoliu
cinę inteligentiją pavirsta kažkuo kitu. Jis tampa klausimu ateičiai: 
kokiomis sąlygomis protas veda į vienareikšmišką moralę, į kiek
vieno žmogaus gyvenimo saugojimą ir tausojimą? O kad protas, 
o ne tradicija, turi atvesti j tokią moralę, tai rodo romano raciona
listinis audinys, kur kiekvienas moralinis kriterijus yra minties 
pastangų rezultatas, kartais be galo liguistų pastangų, tačiau niekad 
neužleidžiančių savo moralinių sprendimų šaltinio vaidmens tra
dicijų. 

1879—1880 metais Dostojevskis manė, kad naujajame romane — 
„Broliuose Karamazovuose"— prasidės lemiamas turnyras tarp 
tradicinio tikėjimo ir maištaujančio proto ir pastarasis bus pažemin
tas. Jis ruošė tą turnyrą. Protui atstovauja Ivanas Karamazovas. Jis 
išsako pačius aktualiausius ir galingiausius argumentus prieš 
apvaizdos numatytą būties harmoniją. Dostojevskis suteikia Ivanui 
Karamazovui jau ne vieną, o keletą interpretatorių, kurie turi pa
rengti jo pralaimėjimą. Pirmasis ir pagrindinis — Smerdiakovas, ku
ris, išgirdęs iš Ivano pamokslą apie savarankišką protą, iš to 
pamokslo daro praktines išvadas: jeigu „viskas leista", vadinasi, 
galima užmušti Karamazovą tėvą. Antrasis interpretatorius — vel
nias, kuris pasivaidena Ivanui Karamazovui ir pasirodo esąs jo 
paties koncentruotų minčių krešuliu, minčių, kurios pačiam Kara
mazovui atrodo nepakeliamos. Trečiasis interpretatorius — „didysis 
inkvizitorius" iš Karamazovo susikurtos legendos: romiems Kris
taus pamokslams jis priešpriešina pasaulinio despotizmo katalikiš
kąjį idealą. 

Tradicinį tikėjimą atstovauja jauniausiasis iš brolių Karamazo-
vų — Alioša, kuris kaip galingą ramstį gauna iš Dostojevskio savo 
globotoją šventąjį senolį Zosimą, 
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Turnyras, kuris turėjo prasidėti „Brolių Karamazovų" pusla
piuose, sukėlė reakcinių, ypač vyriausybinių, sluoksnių viltis ir 
būgštavimus. Tais laikais Pobedono.scevas dažnai susitikinėdavo ir 
susirašinėjo su Dostojevskiu, ir rašytojas pažadėjo jam, kad neatre
miamam dėl įtikimumo Ivano Karamazovo antpuoliui prieš apvaiz-
diškosios harmonijos pamatus tolesniuose skyriuose bus priešprieši
namas Zosimos atkirtis jo priešmirtiniais pamokymais. Dostojevskis 
žadėjo, kad rusiškojo nihilizmo filosofija bus išsklaidyta. 

Dostojevskis rašė Pobedonoscevui, kad jis leidęs Ivanui Kara-
mazovui kalbėti visu balsu dėl neįveikiamo realizmo. Tačiau ką 
reiškia „realizmas" Dostojevskio lūpose? Vėliau apsistosime prie to 
klausimo smulkiau, bet jau dabar, užbėgdami į priekį, pažymėsime 
fundamentalųjį Dostojevskio realizmo ypatingumą. Tas realizmas 
buvo eksperimentinis. Dostojevskis bandė savo pradines koncepci
jas sudarydamas herojams gan sudėtingas ir nepaprastai aštrias 
situacijas. J is pasiekia paradoksalių rezultatų, kurie skiriasi nuo 
tradicinių, kartais smarkiai skiriasi nuo jo paties lauktų. Viename 
laiške Puškinas skundėsi, kad Tatjana Larina „Onegine" išteka ne
lauktai pačiam autoriui. Tokia situacija būdinga meninei kūrybai. 
Beje, ir kiekvienai kūrybai: moksle nenumatyti ir netikėti eksperi
mento rezultatai — būtinas jo vystymosi komponentas. Dostojevs
kio kūryboje kaip tik turimas omenyje eksperimentas. Paveikslo 
plėtotė atskleidžia tai, kas autoriaus mintyse galėjo būti paslėpta, 
neaišku jam pačiam, prislopinta apriorinės tendencijos. Todėl 
menininkas ne tiek konstruoja ir išgalvoja paveikslus, poelgius, 
replikas, kiek atranda jas. Kaip galėjo Dostojevskis užčiaupti 
burną Ivanui Karamazovui, jeigu jo pokalbis su Alioša arba dialo
gas su velniu buvo eksperimentas, dėl kurio Dostojevskis buvo 
suinteresuotas labiau, artimiau, intymiau, tragiškiau negu dėl noro 
įvykdyti pažadą, duotą Pobedonoscevui (ir pačiam sau), mąstant 
apie „Brolių Karamazovų" visuomeninį efektą. Eksperimentas buvo 
reikalingas pačiam Dostojevskiui ir nepriklausomai nuo visuome
ninio efekto: į eksperimentą jį stūmė kankinančios abejonės, kurios 
niekada nesibaigdavo, niekuomet nenuvesdavo į tikrąjį pripažinimą 
to tradicinio tikėjimo, kurį Dostojevskis gynė nuo proto pretenzijų 
kaip publicistas ir griovė kaip didis menininkas,—tas prieštaravi
mas jau seniai atskleistas ir įvertintas biografiniuose ir istoriniuose 
bei literatūriniuose tyrinėjimuose. Dostojevskis publicistas norėjo 
pasitenkinti paprastu „euklidišku" tikėjimu. Dostojevskis meninin
kas nenorėjo tenkintis niekuo, jis norėjo žinoti, ir tas siekimas 
įgavo mastus, atitinkančius jo genialumą, jis nuspalvino poetiką ir 
pats buvo maitinamas poetinėmis priemonėmis. 

Siekimą sužinoti, išklausyti abejones, įsitikinti Dostojevskis 
suteikia savo herojams. Pokalbyje su Ivanu Karamazovų Zosima 
mato, kad jo pašnekovas neigia krikščionybę, neigia sielos nemir
tingumą, neigia dievo buvimą. Bet neigia ne galutinai, o abejoda-
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mas, kankindamasls. Ir jis sako apie Ivaną Karamazovą: „...Dėkokite 
kūrėjui, kad davė jums kilnią širdį, galinčią taip kankintis.,." 4 

Alioša kalba apie tą patį: „Jį kankina didi ir neišspręsta mintis. Jis 
yra iš tų, kuriems nereikia milijonų, bet reikia problema išspręsti" 5. 

Nepriklausomai nuo problemos — religinės, moralinės, filosofi
nės, nepriklausomai nuo pradinių pozicijų, nuo žinių lygio, nuo 
aplinkos, tradicijų, moralinių principų Dostojevskio herojai apimti 
tokios pažinimo ir sprendimų aistros, prieš kurią nublanksta vis
kas, kuri priverčia juos atlikti žygdarbius ir niekšybes ir paverčia 
Dostojevskio romanus avantiūrų romanais, o kai kalbama apie nu
sikaltimus dėl to paties pažinimo,— detektyviniais. Dostojevskio 
kūriniai kupini veiksmo, bet iš tiesų tas veiksmas — tai eksperimen
tas, dažniausiai baisus, žiaurus eksperimentas. 

„Žiaurus eksperimentas". Tas Merežkovskio posakis yra esminis 
Dostojevskio poetikos apibūdinimas. Jo herojai stengiasi išspręsti 
pagrindines filosofines, religines ir moralines problemas; tas sieki
mas priverčia juos daryti žygdarbius arba nusikaltimus, autorius 
vedžioja juos po neįtikimai įtemptas situacijas. Dostojevskio roma
nai — tai ataskaitos apie baisius ir keistus eksperimentus, kuriuos 
atliekant atsiskleidžia baisios ir keistos, paradoksalios Ir kartu įti
kimos, anksčiau nepažintos žmonių dvasinio pasaulio ypatybės. 
Dostojevskio herojai nori išspręsti kardinalinį uždavinį, sužinoti, 
įsiskverbti į savo pačių psichikos paslaptis arba į išorinio pasaulio 
paslaptis. Raskolnikovas sako Soniai apie senės nužudymą: „Man 
kitkas rūpėjo sužinoti, kitkas kurstė mano rankas: man reikėjo tada 
sužinoti, ir kuo greičiau sužinoti, ar aš utėlė kaip visi, ar žmogus? 
Ar aš išgalėsiu peržengti, ar neišgalėsiu? Ar aš išdrįsiu pasilenkti 
ir paimti, ar ne? Ar aš padaras drebantysis, ar teisę turiu..." 6 

Kiti Dostojevskio herojai taip pat pasinėrę į svarbiausių prob
lemų, susijusių su jų sąmone, su moraliniais principais, būties har
monija, sprendimą. 

Ir beveik visada kalbama apie lemiamą eksperimentą, apie 
eksperimentum crucis. Dostojevskio romanai tolimi nuo klasikinių 
kūrinių, piešiančių herojų dvasinio pasaulio evoliuciją. Priešingai, 
autorius sukoncentruoja herojaus gyvenimą į vieną lemiamą aki
mirką, kai provincijos traktieriuje arba Peterburgo kambariūkštyje 
sprendžiamos kosminės kolizijos, kai tos kolizijos koncentruojasi 
vienoje neįtikimai įtemptoje scenoje, kai žmonės atskleidžia save 
ir kartu su tuo atskleidžia visą būties prasmę, visą jos harmoniją 
ir disharmoniją. 

Iš tikrųjų kalbama apie būties harmoniją, tačiau prieštaringą, 
skausmingą, paradoksalią harmoniją. Jos negalima atskleisti 

4 Dostojevskis F. Broliai KaramazovaI, t. 1, p. 88. 
6 Ten pat, p, 102. 
8 Dostojevskis F. Nusikalt imas ir bausmė.— V., 1973, p. 422, 
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„grynu apibūdinimu, jos atradimas negali būti ir apriorinės tenden
cijos rezultatas. „Žiaurus eksperimentas" atskleidžia tokias paradok
salias pasaulio ypatybes, kurios gali tilpti į vieningą pasaulinės 
harmonijos schemą, kai ta harmonija peržengia tradicijos ribas. 

Panašiai „žiauriam eksperimentavimui" mokslininkas pasmer
kia gamtą, kai jis gauna paradoksalių, įprastomis sąlygomis slaptų 
eksperimento rezultatų. Kaip elgiasi judantis kūnas „žiauraus 
eksperimento", suteikiančio jam greitį, palyginamą su šviesos grei
čiu, sąlygomis? Jis elgiasi be galo paradoksaliai. 

Paskui veikia mintis, kuri paaiškina paradoksalią kūno elgseną 
pačiomis bendriausiomis erdvės ir laiko savybėmis. Iš-pradžių buvęs 
paradoksalus faktas atranda savo natūralią vietą pasaulio har
monijoje. 

Analogišką kelią nueina pasaulio meninis suvokimas. Ir čia „gry
nasis apibūdinimas" lieka už kūrybos slenksčio, kaip ir apriorinės 
konstrukcijos. Paveikslo tikslingumas, vienu metu jį apibūdinančių 
detalių harmonija, nuosekliai viena po kitos einančių scenų melo
dija (į ją gali įeiti disonansai, tačiau niekad neįeina savavališki ele
mentai), kiekvienos detalės būtinumas atitinka reiškinių mokslinio 
vaizdo vienareikšmį dėsningumą. 

Dostojevskio kūriniuose pasakojimo melodija kartais tampa 
neįtikėtinai staigi. Niekas negali atspėti kito poelgio arba replikos, 
artėjančio įvykių posūkio, kieno nors skaudamos sielos būsimo 
blaškymosi. Tačiau, kai poelgis jau įvyko, replika pasakyta, fvykiai 
susiklostė, atrodo, kad ir poelgis, ir replika, ir įvykiai tokie, kokie 
tik ir galėjo būti. Tas paveikslo ir siužeto rutuliojimosi paradoksa
lumas ir kartu vienareikšmiškumas bei visiškas įtikinamumas Dosto
jevskio romanuose daro stiprų įspūdį. Kaip tik tai, kad patys para
doksaliausi posūkiai visiškai įtikimi, skaitant Dostojevskio kūrybą, 
sukelia beveik fiziškai jaučiamą įtampą — intelektinę ir emocinę. 

Ta Dostojevskio kūrybos ypatybė (iš esmės tai bendras menui 
bruožas, tačiau pasiekęs labai didelės įtampos) buvo kaip sąskam
bis pačios būties paradoksalumui, neįmanomo paradokso įtikimu
mui, kurie tokie ryškūs Einšteino veikaluose. 

Mokslinės minties paradoksalumas, kaip ir poetikos paradok
salumas, matuojamas vaizdinių ir normų, kurie keičiasi dėl kiekvie
no mokslinės minties arba meninio kūrinio melodijos posūkio, 
bendrumu ir gilumu. Einšteino kūryboje loginė išvada iš eksperi
mento (iš eksperimento, kuris pasirodo esąs experimentum crucis) — 
tai esminis posūkis, keičiantis fundamentaliausius tradicinius vaiz
dinius. Čia išvados paradoksalumas. 

Tačiau tai įtikimas paradoksalumas: išvadą patvirtina gan 
konkretus, sensualiai suvokiamas, empiriškai užfiksuojamas proce
sas, eksperimentinis „išorinis pagrįstumas", panašiai kaip paradok
salus idėjos arba meninio pasakojimo schemos posūkis, įkūnytas 
psichologiškai įtikimoje, nors ir paradoksalioje scenoje. Tas ek-
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šperimentiikas, empiriškai įtikimas Einšteino paradokso pobūdis 
rodo jo artumą poetiškajam, meniniam paradoksui. Toks artumas 
susijęs su intuityviu perėjimo nuo paradoksalaus eksperimentinio 
stebėjimo prie įtikėtinos paradoksalios teorijos pobūdžiu. 

Einšteinas dažnai kalbėdavo apie tokio perėjimo būdus, apie 
paradoksalius faktus, kurie verčia pereiti nuo nusistovėjusios lo
ginės konstrukcijos prie kitos. Tas šuolis prie naujos konstrukcijos 
iš pradžių vyksta intuityviai. Mokslininko sąmonėje paradoksalus 
faktas indukuoja daugelį neaiškių asociacijų, ir mokslininkas tarsi 
iškart aprėpia visą būsimą griežtą, bet kol kas dar probleminę iš
vadų ir sprendimų grandinę, kuri atima iš pasitaikiusio fakto jo 
paradoksalumą, panaikindama visos grandinės paradoksalumą, nau
jumą, neįprastumą. Dar kartą priminsime apie aukščiausią kūrybos 
momentą, kai kompozitorius per vieną akimirką girdi visą dar 
neparašytą simfoniją. Intuicijos sąvoka, tokia svarbi einšteiniškajal 
mokslinės kūrybos mechanizmo sampratai, suartina mokslinę kūry
bą su menine. Pridursime, kad Einšteinas teikė didelę reikšmę ir 
moralinei intuicijai. 1953 metais jis rašė vienam savo senam draugui: 

„Šunys ir maži vaikai gerai supranta skirtumą tarp gerų ir piktų; 
jie rodo pasitikėjimą pirmaisiais ir slepiasi nuo antrųjų, vadovau
damiesi įspūdžiu. Dažniausiai jie nesuklysta, nors, kaupdami savo 
menką patirtį, nesinaudoja metodika ir sistemingai fizionomijų 
nestudijuoja..." 7 

Pasitikėjimas moraline intuicija darė Einšteinui artimą Don Ki
choto paveikslą. Einšteinas visą gyvenimą, ypač pabaigoje, 
skaitinėdavo Servanteso romaną. Kodėl kupina iliuzijų vargšė La 
Mančos riterio galva buvo artima racionalistinės minties genijui? 
Prisiminkime, kad Einšteino racionalizmas buvo „bėgimas nuo 
akivaizdumo"; prisiminkime, kad „Don Kichote" yra pavaizduotas 
pats kilniausias visoje pasaulinėje literatūroje žmogus, kuriam, 
tegul ir iliuzinis, tačiau intensyvus emocinis gyvenimas užgožia vi
sus kasdieninius interesus. Don Kichotas — intuityvaus atskyrimo 
gėrio nuo blogio simbolis — tyriausia siela pasaulinėje literatūroje. 
Prie jo linko tyriausia XX amžiaus mokslo siela. Tokio žavėjimosi 
šaltinis galbūt yra Einšteino žodžiai laiške Maksui Bornui: „Kiekvie
nas žmogus privalo duoti tyrumo pavyzdį ir turėti narsumo rimtai 
išsaugoti etinius įsitikinimus cinikų aplinkoje. Nuo seno stengiuosi 
elgtis šitaip — sėkmė nepastovi" 8 . 

Ir Einšteino moksliniuose ieškojimuose intuityvus tiesos suvoki
mas buvo svarbiausia sudedamoji dalis, tokia pat svarbi, kaip ir 
intuityvus gėrio skyrimas nuo blogio moralinėse kolizijose. Čia 
nėra nieko priešingo racionalizmui. Naujoji koncepcija turi „išo
rinio pagrįstumo" ir „vidinio tobulumo". Ji ras kuo labiau patikimų 

" Hel le Zeit, S. 55. 
' Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 132, 
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patvirtinimų eksperimentais ir maksimaliai bendrų loginės deduk
cijos pradinių principų. Tačiau naujos koncepcijos atsiradimas 
nelaukia tokio patikrinimo, koncepcija atsiranda intuityviai, Ir 
šiame etape jai yra labai svarbus kol kas dar nevienareikšmis tie
sos kriterijus, toks artimas intuityviai moralinio idealo sampratai 
ir toks artimas individualiai, intuityviai grožio sampratai. Kuo 
nuodugnesnis ir radikalesnis posūkis į naująją koncepciją, kuo 
toliau ji iš pat pradžių yra nuo vienareikšmio patvirtinimo, tuo 
didesnis apskritai estetinių kriterijų vaidmuo. 

Tačiau ir grožinėje kūryboje kuo paradoksalesnė tam tikra 
situacija, tuo jos estetinė išraiška artimesnė mokslinei analizei. 
Dostojevskis tokį artumą matė Edgaro Po kūryboje. „Jis beveik 
visada,— rašo Dostojevskis,— pasirenka pačią nepaprasčiausią tik
rovę, sukuria savo herojui pačią nepaprasčiausią išorinę ir psi
chologinę situaciją, ir taip įžvalgiai, taip stulbinančiai tikroviškai 
jis pasakoja apie to žmogaus dvasios būseną" 9. Tai, ką Dostojevs
kis vertino Edgaro Po kūryboje, buvo nepaprastai būdinga jam 
pačiam. Pačios fantastiškiausios situacijos Po apsakymuose atrodo 
kasdieniškos, palyginti su tomis akimirkomis, kai kuo realiausiame 
kambariūkštyje kur nors netoli Aplenkiamojo kanalo arba provin
cijos traktieriuje, taukšint bilijardo kamuoliams ir šaudant alaus 
kamščiams, žmogaus, stovinčio ant beprotybės slenksčio, mintys 
skausmingai blaškosi tarp problemų, apimančių visą pasaulį, visą 
kosmoso istoriją, visą jo prasmę, visą jo harmoniją, kai atrodo, 
kad tomis aplinkybėmis tučtuojau bus išspręstos pagrindinės prob
lemos, ir kuo realistiškiausia aplinka ima persišviesti, ir pro ją 
matyti kosminės kolizijos. Kaip tik tos kolizijos, tiesos paieškos, 
troškimas sužinoti, išmėginti, nuspręsti pateisina staigių siužetinių 
posūkių įskaudintos herojaus sielos nežmoniškas kančias, pačias 
netikėčiausias svajones ir yra jų prasmė. Ir kaip tik pažintinis, 
eksperimentinis uždavinys suteikia Dostojevskio romanams melo
dingumo. Kad ir kokie netikėti, staigūs ir paradoksalūs būtų įvykių 
posūkiai, poelgiai, replikos, kiekvieną kartą, kai posūkis jau pa
darytas, poelgis įvykęs, replika pasakyta, mums kyla jų vienareikš
mio būtinumo jausmas. Būtinumo išspręsti uždavinį — moralinį, 
filosofinį, psichologinį. Šaižiausių disonansų, fantastiškiausių situaci
jų melodingumas ir įtikinamumas būdingas bet kuriam Dostojevskio 
kūriniui. 

Su mokslinių išvadų ir meninės kūrybos melodingumo posūkių 
paradoksalumu susijęs dar vienas bendras mokslo ir meno bruožas. 
Jį Einšteinas traktavo kaip bėgimą nuo kasdienybės. Šioje knygoje 
jau buvo cituojama Einšteino kalba 1918 metų gegužės mėnesį 
švenčiant Makso Planko šešiasdešimtmetį. Prisiminsime jos turinį. 

9
 Достоевский Ф. M. Поли. собр. худож. произведений. — M.—Л,, 

т. Х.Ш, 1930, с. 523. 
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Einšteinas pradeda nuo vidinių psichologinių poreikių, kurie atve
da žmones į mokslo šventovę, apibūdinimo. Vieniems mokslas — 
kažkas panašaus į proto mankštą, suteikiančią žmogui džiaugsmin
gai intelektinių jėgų įtampos pojūtį ir kartu patenkinančią jų gar
bes troškimo jausmus. Kiti žmonės ieško moksle tiesioginių prakti
niu rezultatų. Tačiau yra dar viena mokslo šventovės tarnų 
kategorija. Tai žmonės, atėję į mokslą arba meną bėgdami nuo 
kasdienybės. Juos slegia kasdieninio gyvenimo skausmingas šiurkš
tumas ir beviltiškas tuštumas. Juos traukia nuo grynai asmeninio 
egzistavimo prie apmąstymų ir to, kas objektyvu, pažinimo. 

Ir toliau Einšteinas gretina mokslininko pojūčius su ilgesiu, kuris 
traukia miestietį į kalnus, „kur jis mėgaujasi ramiais kontūrais, 
tarsi skirtais amžinybei" 1 0 . 

Tai mokslinės kūrybos estetinis motyvas. Tačiau ar tinka „ramių 
kontūrų, skirtų amžinybei", vaizdas Einšteino kūrybai ir jo skaus
mingoms kosminės harmonijos paieškoms? Argi jis tinka Dostojevs
kio kūrybai, kuris nebėga nuo kasdienybės į kalnus, o ieško pa
čioje kasdienybėje amžinos moralinės harmonijos ir neranda jos? 

„Ramūs kontūrai" būdingi ir Einšteino, ir Dostojevskio kūrybai, 
jeigu atsižvelgsime ne tiek į vienareikšmius rezultatus, kiek į 
neapčiuopiamą ir vedantį pirmyn mokslinės kūrybos tikslą. 

Kai tik pažvelgiame į „bėgimą nuo kasdienybės" tokiu požiūriu, 
jis taps bėgimu nuo akivaizdžios kasdienybės į tikrąją būtį, 
protingą ir todėl realią. Kursyvu parašytieji žodžiai, taip gerai ži
nomi nuo Hėgelio laikų, atrodo nelabai būdingi Einšteinui, kuris 
apskritai yra tolimas Hėgelio filosofijai, ir Dostojevskiui, kuris 
visiškai svetimas jai. Tačiau vis dėlto kaip tik Einšteinas ir Dosto
jevskis ryškiausiai parodė, kad būtis be ratio, be visumos ir indi
vidualumo harmonijos yra iliuzinė. Nei tai, kas individualu, 
išlaisvinta nuo ryšio su visuma, nuo racionalaus darnumo, nei 
Visuma, ignoruojanti tai, kas individualu, nėra harmoninga, protin
ga, realu. Apie šią svarbią Einšteino pasaulėžiūros sudedamąją dalį 
jau buvo kalbama antrojoje („Mirtis") ir trečiojoje („Nemirtingu
mas") šios knygos dalyse. Einšteino mintis pereina nuo mirtingos 
egzistencijos į nemirtingą būtį. Neklasikinei fizikai, ypač dar ne
realizuotoms jos tendencijoms, taip pat būdingas perėjimas nuo 
„egzistencijos" į „būtį". Dalelės buvimas, jos egzistencija, jos 
santykinis nepriklausomumas nuo makroskopinių dėsnių — visa tai 
turi fizikinę prasmę, kai yra kita būties sudedamoji dalis —ryšys 
su makroskopinių objektu, kai individualūs clinamen* tampa ma-
kroskopinėmis pasaulinėmis linijomis. 

10
 Эйнштейн, т. 4, c. 40. •> 

* Clinamen — Epikūro įvesta sąvoka, reiškianti dalelių (atomų) mikro
skopinius spontaniškus nukrypimus nuo tiesiųjų trajektorijų. Marksas savo 
disertacijoje „Skirtumas tarp Demokrito ir Epikūro natūrfilosofijos" Epi
kūro clinamen s iejo su būties problema (Vert. pastaba). 
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Dostojevskiui, kaip ir Einšteinui, asmeninio nemirtingumo prob
lema ištirpdavo bendresnėje problemoje: ar egzistuoja kosminė ir 
moralinė harmonija to, kas neasmeniška, kas pagrįsta ne ignoravi
mu asmeniško, lokalaus, individualaus, mikroskopiško, o apoteoze 
to, kas individualu. Pasistengsime parodyti, kad su tuo susijusi 
Einšteino drama ir dar labiau įtempta Dostojevskio drama / 

Dostojevskio drama iš tikrųjų buvo sunki ir be išeities drama. 
Jis ėjo nuo „euklidinio" paprasto ir tradicinio tikėjimo į apvaizdos 
nulemtą harmoniją, darė prielaidą, kad esama bet kokios paradok
salios „neeuklidinės" harmonijos, ir įsitikinęs, kad ji ignoruoja 
individualius likimus, kalbėjo apie pasaulio nepažinumą ir grįž
davo prie „euklidinio" tikėjimo, prie oficialiosios stačiatikybės. 
Tačiau tai mąstytojo evoliucija. Menininkas grįžti negalėjo, meni
nės kūrybos logika buvo negrįžtama. Be to, ir pats Dostojevskis 
sielos gelmėse negalėjo išsižadėti „maišto". 

Pagaliau pateiksime Ivano Karamazovo repliką — jo „neeu
klidinės" harmonijos išsižadėjimą. Pirmoji premisa: žmogus pajėgus 
suprasti tik trimatę erdvę ir turi „euklidinį" protą. „Jeigu dievas 
yra ir jeigu jis iš tikrųjų sukūrė pasaulį, tai, kaip mums yra gerai 
žinoma, sukūrė jis jį pagal Euklido geometriją". Tačiau tas „kaip 
mums yra gerai žinoma" pasirodo esąs ginčytinas 

„Tačiau buvo ir dabar yra tokių geometrų ir filosofų, ir netgi 
iš pačių įžymiausių, kurie abejoja, kad visa visata arba, dar dau
giau— visa būtis būtų sukurta pagal Euklido geometriją, net drįsta 
svajoti, kad dvi lygiagretės linijos, kurios pagal Euklidą nieku būdu 
negali susikirsti žemėje, galbūt susikirs kur nors begalybėje. Aš, 
broleli, taip nusprendžiau, kad jeigu net šito negaliu suprasti, tai 
ką gi galiu suprasti apie dievą. Aš nusižeminęs prisipažįstu, kad ne
turiu jokių gabumų išspręsti tokiems klausimams, mano protas euk-
lidinis, žemiškas, todėl kur čia mums spręsti apie tai, kas yra ne šio 
pasaulio. Ir tau patariu niekuomet apie tai negalvoti, mielas Alioša, 
o ypač apie dievą: ar jis yra, ar ne? Visi šitie klausimai visiškai 
neprieinami protui, kuris taip sukurtas, kad suvokia tik tris matavi
mus" 1 1 . 

Tačiau, išsižadėjęs „neeuklidinių" problemų ir dievo būties 
problemos, Ivanas Karamazovas tuojau pat neišsilaiko toje pozici
joje, kalba apie „neeuklidinę" harmoniją („...tikiu į amžinąją har
moniją, kurioje esą visi mes susiliesime, tikiu į žodį, j kurį ver
žiasi visa visata, kuris „pats buvo pas dievą" ir kuris pats yra 
dievas, na, ir panašiai, ir panašiai ir t. t. ligi begalybės") 1 2 , tačiau 
tardomas, kad ji egzistuoja, jis atsisako priimti ją. Neeuklidinė 
kosminė harmonija nėra moralinė harmonija. 

" Dostojevskis F, Broliai Kararnazovai, t. I, p. 292. 
1 2 Ten pat. 
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„Patikslinsiu: aš esu įsitikinęs kaip kūdikis, kad kančios užgis 
lr bus užmirštos, kad visas skaudus žmogiškųjų prieštaravimų 
komizmas išsisklaidys kaip apgaulingas miražas, kaip šlykštus pra
simanymas, sukurtas silpnučio ir mažyčio lyg atomas žmogiško 
euklidinio proto, kad galiausiai pasaulio finale, amžinosios harmoni
jos momentu, atsitiks ir apsireikš kažkas taip didžiai vertinga, jog to 
užteks visų širdims paguosti, visų apmaudui nutildyti, visoms žmo
nių piktadarybėms, visam jų pralietam kraujui atpirkti, užteks ne 
tiktai tam, kad galima būtų viską dovanoti, bet ir viską pateisinti, 
kas tik kada nors buvo atsitikę žmonėms,— tegu visa tai bus ir ap
sireikš, bet aš šito nepripažįstu ir nenoriu prisipažinti! Netgi tegu 
susikerta dvi lygiagretės linijos ir aš pats tai pamatysiu: pamatysiu 
ir pasakysiu, kad susikirto, o vis dėlto nepripažinsiu" 1 3 . 

Kodėl Ivanas Karamazovas nepripažįsta „neeuklidinės" harmoni
jos? Kol kas pažymėsime tik „makroskopines" harmonijos ydas; su 
jos pagrindine yda — individualių „mikroskopinių" likimų igno
ravimu — susipažinsime vėliau. 

Apvaizdos nulemtos harmonijos „makroskopines" ydos rodo
mos daugelyje Dostojevskio kūrinių ir koncentruočiausia forma 
velnio, šnekučiuojančio su Ivanu Karamazovu, replikose. Pirmoji 
yda — tos harmonijos statiškumas. Amžina harmonija be negrįž
tamosios evoliucijos, amžina būsena be individualių įvykių atrodo 
nuobodžios ir, negana to, fiktyvios, nerealios, iliuzinės. Paimkime 
tam tikrą harmoningą schemą, užpildytą kokiais nors neignoruo-
jamais individualiais įvykiais. Ar yra realybėje tokia harmonija, 
ar ji nėra tuščia ir, be to, dar nuobodi iliuzija? 

Dostojevsko kūryboje yra labai netikėtas ir išsamus nuobodžios 
ir iliuzinės amžinybės vaizdas. „Nusikaltime ir bausmėje" Svidrigai-
lovas sako Raskolnikovui: 

„Šit mes visada vaizduojamės amžinybę kaip idėją, kurios ne
galima suprasti, lyg kažką didelį, didelį! Kodėl gi būtinai didelį? 
O jei, vietoj viso to, įsivaizduokite, bus ten vienas kambarėlis, taip 
maždaug kaip kaimiška pirtelė, susmilkusi, o visose kertėse vorai,— 
šit tau ir visa amžinybė. Man, žinote, kartais maždaug šitaip vai
denasi" 1 4 . 

Visuma, kurios elementai ignoruojami, nustoja būti reali. 
Dostojevskis nuolatos grįžta prie visumos skaidymo į su ja nesusi
jusius, ignoruojamus elementus ir prie tokios visumos iliuziškumo. 
Stai Peterburgo vaizdas, kaip visada tikslus ir konkretus. Bet tai 
irimo, savitarpio ignoravimo, savitarpio abejingumo vaizdas. 
Romane „Jaunuolis" herojus eina per Peterburgą. 

„Visiškai sutemo ir oras atsimainė, buvo sausa, tačiau man į 
nugarą pūtė pakilęs bjaurus peterburgiškas vėjas, žvarbus bei 

1 5 Ten pat, p. 292—293. 
14 Dostojevskis F. Nusikaltimas lr bausmė, t. 1, p. 283. 
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spiginąs, ir aplinkui kėlė dulkes bei smiltis. Kiek paniurusių veidų 
prastuomenės, skubiai grįžtančios iš darbo ir verslų į savo kampus I 
Kiekviename savas niūrus rūpestis, ir šioje minioje nėra nė vienos 
rasi bendros, visus jungiančios minties? Kraftas teisus: visi kas 
sau. Aš sutikau mažą berniuką, tokį mažą, jog keista net, kaip jis 
galėjo šitokią valandą atsidurti gatvėje vienas; jis, rodos, buvo 
paklydęs; viena moteris akimirkai buvo sustojusi jo išklausyti, 
bet nieko nesuprato, skėstelėjo rankas ir nuėjo toliau, palikusi jį 
vieną tamsoj" 1 5 . 

Daugybė pastabų apie miestą fantomą, kuris kažkam prisisap
navo ir gali staiga išnykti, pagrįstos panašiais konstatavimais. 
Visuma, neturinti tikros (t. y. neignoruojančios individualių likimų) 
harmonijos, yra iliuzinė. 

Suprantama, žodžio fantomas prasmė čia nevisiškai sutampa su 
įprastine. Ji išreiškia savitą Dostojevskiui sudraskyto, izoliuoto 
gyvenimo nepilnavertiškumo jausmą. Bet kartu tas jausmas, nepai
sant viso jo savitumo, logiškai ir emocionaliai yra artimas labai 
bendrai minčiai apie būties, neturinčios vieno savo komponento, 
vieno savo aspekto, nepilnavertiškumą. Čia kalbama apie makro-
skopinius ir mikroskopinius aspektus. Dostojevskio miestas fantomas 
neturi tikrosios būties, kadangi jis atomizuotas, jame nėra „ben
dros viską vienijančios minties". Netrukus pamatysime, kad visu
mos, kur ignoruojami ją sudarantys atomai, Dostojevskis nepripa
žįsta tikrąja būtimi. Tačiau prieš tai reikia grįžti prie sugretinimo 
„Einšteinas—Dostojevskis". Siuo atveju tai reiškia: grįžti prie 
būties ontologinės problemos fizikoje ir prie tos pačios problemos 
žmonių gyvenime. 

Jau Epikūro idėjose tos dvi problemos buvo glaudžiai susiju
sios. Kad žmonės netaptų „fizikų vergais", t, y. kad fizikinio pasau
lio makroskopinis determinizmas neatimtų iš jų laisvės ir individua
lios būties, Epikūras ieško fizikoje sąvokų, išlaisvinančių atomą nuo 
visiško pavaldumo makroskopiniams dėsniams. Tai viena iš antikos 
idėjų, nukreiptų j ateitį. Dalelė, neturinti kokybinių bruožų, iš
tirpsta erdvėje, praranda fizikinę būtį, tampa geometrine sąvoka, 
ir šia prasme gamta „fantomizuojasi", tampa geometrinių vaizdų 
visuma. Geometrinis vaizdas apibūdina realybės bruožus, bet jis 
pats neturi fizikinės būties, jis neveikia kitų objektų, tačiau są
veikauja su jais, negali tapti eksperimento ir stebėjimo objektu. 
Siekimas paversti geometrinius fantomus kūnais, turinčiais fizikinę 
būtį, tai, ką galima pavadinti „būties tendencija", atvedė į sąvei
kavimo, paverčiančio pasaulį rišlia visuma, sąvoką. Ta tendencija 
būdinga ir neklasikinei fizikai, kur Visatos kaip visumos idėja 
derinasi su šiuolaikiniais Epikūro clinamen ekvivalentais, garantuo
jančiais dalelės individualumą,— antrąjį fizikinės būties komponen-

15 Dostojevskis F. Jaunuolis.— V., 1950, p. 92. 
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tą. Matyt, ir šiuolaikiniame moksle, ir šiuolaikiniame žmonių gyve
nime esminiu dalyku tampa prisiminimas, kad Epikūras dalelės 
individualios būties fizikinę problemą siejo su žmogaus individua
liosios būties problema. 

Dostojevskio kūryboje į žmogaus individualiąją būtį įeina bū
ties, atplėštos nuo „bendros viską vienijančios minties", iliuziškumo 
įspūdis ir neįtikėtinai stiprus protestas prieš individualių likimų 
„termodinamiškąiį", statistiškąjį ignoravimą. Toks ignoravimas 
atima iš Visatos tikrąją būtį. 

„Broliuose Karamazovuose" sutinkame Dostojevskiui būdingą 
tapymo „persišviečiančiomis spalvomis" šedevrą: spalvos ryškios ir 
tikslios, paveikslas savo konkretumu kuo realiausias, ir staiga jis 
ima persišviesti ir pasirodo esąs iliuzinis. Ivanui Karamazovui 
pasivaidena velnias. Tai vaiduoklis, ir Ivanas žino, kad priešais jį 
jo paties mintys, kaip tik tos, kurios yra skausmingiausios. Tačiau 
vaiduoklis įkūnytas labai patvariai, jį mato ne tik Ivanas Karama-
zovas, bet ir skaitytojas, mato gan aiškiai, gal net aiškiau negu 
realius personažus. 

Tai visai ne baironiškas Kaino pašnekovas, ne majestotiška 
blogio dvasia, tai toks pat konkretus paveikslas kaip Svidrigailovo 
pirtelė, tiktai dar buitiškesnis, įprastesnis, vulgaresnis. Velnias iš-
sipasakoja Ivanui Karamazovui apie savo paskirtį. Jo funkcija — 
harmonijos neigimas. Be tokio neigimo viskas išnyksta. Jeigu Že
mėje viskas būtų harmoninga, tai nieko ir neįvyktų. Nebūtų „atsi
tikimų", o be jų iš viso nieko nebūtų. Gyvenimas, egzistavimas, 
realybė esti, kai „makroskopinės" harmonijos teigimas „pereina 
per abejonių žaizdrą". Kitaip būtų „vien tik begalinės pamaldos", 
šventa, nesibaigianti iliuzinės būties nuobodybė. 

Dostojevskio kūryboje yra du kvazibūties, iliuzinės būties po
liai, kurių kiekvienas negali egzistuoti realybėje be antrojo. 
Vienas polius — pakriki, suirę individualūs gyvenimai be vienijan
čiosios idėjos, be bendros „makroskopinės" harmonijos. Toks yra 
Peterburgas, miestas, atrodantis pamėklišku dėl visumos suirimo. 
Kitas polius — visumos harmonija, neapimanti „atsitikimų", kurie 
pakeistų visą Visatos istoriją ir suteiktų jai tam tikrą negrįžtamą 
pobūdį. Toks amžinas verpetas, amžinas kartojimasis — irgi „šlykš
čiausią nuobodybė" ir iš esmės iliuzinis būvis. 

Mintis apie individualių įvykių, nesuvienytų į bendrą harmonin
gą visumą, iliuziškumą ir apie taip pat iliuzinę kosminę harmoniją, 
ignoruojančią individualius likimus, neišsemia visų pagrindinių 
Dostojevskio kūrybos idėjų. Tačiau galbūt kaip tik ta mintis 
labiausiai traukė Einšteiną, ir galbūt su ja susijusi, bent iš dalies, 
frazė: „Dostojevskis duoda man daugiau negu Gausas". Tokia prie
laida išplaukia iš Einšteino gnoseologinių pozicijų analizės ir jo 
fizikinių teorijų vidinės logikos. Kai dėl tiesioginių argumentų tos 
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prielaidos naudai, tai turime vieną Einšteino pastabą, padarytą jaü 
mums žinomo pokalbio su Merfiu ir Salivenu metu. 

To pokalbio metu Salivenas užsiminė apie Dostojevskį. Jo nuo
mone, pagrindinė problema, kuri jaudino Dostojevskį, buvo 
kančios problema. Einšteinas atsakė: 

„Aš nesutinku su jumis. Dalykas visai kitoks. Dostojevskis 
parodė mums gyvenimą, tai tiesa, tačiau jo tikslas buvo atkreipti 
mūsų dėmesį į dvasinės būties mįslę ir padaryti tai aiškiai ir be 
komentarų" 1 6 . 

Ta replika (iš jos paimtas šio skyriaus antrasis epigrafas) nu
šviečia patį svarbiausią Einšteino idėjų ir Dostojevskio personažų 
ryšį. Visuose pagrindiniuose Dostojevskio kūriniuose randame 
nuolatinį klausimą: ar išlieka realus intelektinis ir emocinis žmo
gaus gyvenimas jį izoliavus, atskyrus nuo visumos? Kitaip tariant, 
ar turi žmogaus dvasinė būtis absoliutinę prasmę? 

Absoliutinės prasmės terminas čia reiškia štai ką. 
Tam tikra savybė, dydis, sąvoka vadinami absoliučiais, jeigu 

jie išlaiko savo prasmę ir reikšmę nepriklausomai nuo kitų savybių, 
dydžių arba sąvokų buvimo ar nebuvimo. Priešingu atveju jie yra 
santykiniai, kadangi santykiai tarp objektų netenka prasmės, kai 
turime izoliuotą objektą, kai kitų objektų nėra arba kai nebuvimas 
ignoruojamas. Absoliučios sąvokos ir dydžiai išsaugo prasmę, kai 
nėra „koordinačių sistemų", „atskaitos kūnų" ir kt. (kabutės čia 
reiškia, kad galima apibendrinti, peržengti geometrinių koordinačių 
ir fizinių atskaitos kūnų ribas). „Absoliuti vieta" ir „absoliutus 
judėjimas" Niutono mechanikoje tebeturi savo prasmę, kai nėra 
koordinačių sistemų ir atskaitos kūnų (be kabučių). 

Klasikiniame moksle gyvavo bendresnė absoliutinanti tendenci
ja. Ji priskirdavo kūnui realius dalykus, erdvinius ir neerdvinius 
(pavyzdžiui, masę) nepriklausomai nuo sąveikos su kitais kūnais, 
nuo kitų kūnų buvimo, nepriklausomai nuo apskritai kosmoso bu
vimo. Toks absoliutinės būties postulatas pasitaikydavo ir ne 
gamtos moksluose. XVII—XVIII amžių visuomeninė-filosofinė ir 
ekonominė mintis taip pat buvo pagrįsta absoliutinės būties pos
tulatu. Daugelyje robinzonadų izoliuotas žmogus atrodė esąs abso
liučių ekonominių funkcijų turėtojas, o žmogaus, atskirto nuo 
visuomenės, dvasinė būtis atrodė jo absoliutus predikatas. 

Tokiai tendencijai priešinosi kita. Jau XVI amžiuje Džordanas 
Brunas manė, kad kūnų reali būtis yra priklausoma nuo begalinio 
kosmoso buvimo. Ateinančiame šimtmetyje ta mintis, kaip žinome, 
įsikūnijo Spinozos filosofijoje. Ji įsikūnija ne tik gamtos filosofi
jos koncepcijose. Spinoza kalbėjo apie tiesos suvokimą kaip apie 
svarbiausią dvasinės būties komponentą. 

18 SüHWTeüH, T. 4, c, 164. 
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Spinozos filosofija atsispindėjo Einšteino pasaulėžiūroje labiau 
negu kuri kita filosofinė sistema. Sekdamas Spinoza, Einšteinas 
tiesos paieškas laikė keliu į tai, kas asmeniška, kas užpildo sąmonę 
ir suteikia jai tikrąją dvasinę būtį. Sekdamas Spinoza, jis tiesos 
paieškas siejo su gėrio paieškomis, su žmogaus moraliniu sąmonin
gumu. 

Pamėginsime smulkiau panagrinėti cituotą labai prasmingą 
Einšteino pastabą apie Dostojevskio kūrybos tikslą: „atkreipti mūsų 
dėmesį į dvasinės būties mįslę..." 

Nepaisant viso kančios temos reikšmingumo, apie kurią Salive
nas kalbėjo kaip apie pagrindinę Dostojevskio temą, svarbiausia 
rašytojui buvo ontologinė problema, būties problema. Kančios ir 
mirties problema buvo antrinė, išvestinė, kaip ir moralės problema. 
Mirties baimė niekad neturėjo Dostojevskiui tokios reikšmės kaip 
Tolstojui. Dostojevskį jaudino ne nebūties perspektyva — čia jis 
tikriausiai suvokė Epikūro formulę ne tik logiškai, bet Ir kaip po
jūtį,— jį domino individualios būties realybė. Jeigu iš Raskolniko
vo, Stavrogino, Ivano Karamazovo minčių atimtume tai, kas juos 
skiria, liks intensyvus, ant proto, paskui ant beprotybės ribos ba
lansuojantis klausimas: „Ar aš gyvenu?", „Ar reali mano indivi
duali būtis?" Tas klausimas tam tikra prasme yra atvirkštinis išori
nio pasaulio realumo atžvilgiu. Atvirkštinis agnosticizmo atžvilgiu 
ir Dostojevskio atsakymas. Vidinės, individualios būties realumo 
kriterijus — individo autonomija, jo epikūriškasis clinamen, jo ne
pavaldumas makroskopiškajai būčiai, pradedant nuo Ivano Karama
zovo „grąžinu bilietą" ir iki moralinių kriterijų atsisakymo Stavro
gino paveiksle. Ir kiekvienas herojus turi jo minties parodijuojantį 
visko leistinumo adeptą: Karamazovas — Smerdiakovą, Stavrogi-
nas — Piotrą Verchovenskį. Tie nuoseklieji štirneriečiai rodo, kad 
izoliuota nuo pasaulio individualioji būtis išnyksta. Istorinės-filoso-
finės ir istorinės-mokslinės analogijos čia peršasi gan natūraliai. Juk 
ir Epikūro filosofijoje clinamen turi prasmę tik išorinio pasaulio 
koordinatėse, o šiuolaikinėje fizikoje jai būdingi clinamen vyksta 
erdvės-laiko kontinuume. Dostojevskio kūryboje individualios bū
ties čia-dabai realumą įrodo jos ryšys su kitais individais (erdvės 
realumas) ir su kitomis akimirkomis (laiko realumas), juk pats ter
minas dvasinė būtis konstatuoja spinoziškąjį mąstymą kaip realy
bės atributą: mintis į dabar įtraukia ir praeitį, ir ateitį. 

Taigi būties problema Dostojevskio kūryboje — tai ne jungties 
tarp subjekto ir predikato problema, o problema pačios būties są
vokos ne „Bucefalas — arklys" prasme, o „Bucefalas yra!" prasme. 
Žmogaus požiūrio į žmones, J amžininkus ir į jų ateitį sistema, ki
taip tariant, moralinių kriterijų sritis Dostojevskiui ir Einšteinui tu
ri ontologinę reikšmę. Ir sustingusi, griežta kriterijų sistema, ir 
„viskas leista", t. y. amoralusis izoliacionizmas,— sunaikina dvasinės 
būties ramybe,. 
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Ryšium su tuo reikia grįžti prie skyriuje ,,Žmogaus nemirtin
gumas" pareikštos minties apie moralinių normų nepriklausomumą 
nuo mokslo išvadų ir mokslinių išvadų nepriklausomumą nuo mo
ralinių kriterijų. Prie Einšteino pastabų pokalbyje su Meriiu pri
dursime šias eilutes iš laiško Solovinui: 

„Tai, ką mes vadiname mokslu, turi vieną vienintelį tikslą: kon
statavimą to, kas yra iš tikrųjų. Uždavinys nustatyti tai, kas turi 
būti, tam tikru mastu nepriklauso nuo pirmojo: jeigu veiksime nuo
sekliai, tai antrasis uždavinys iš viso neįgyvendinamas. Mokslas ga
li tik nustatyti loginį sąryšį tarp moralinių sentencijų ir teikti prie
mones moraliniams tikslams pasiekti, tačiau paties tikslo nurodymas 
yra už mokslo ribų" 1 7 . 

Einšteinas taip pat matė trejopą mokslo ir moralės ryšį. Pirma, 
nors jie nedaro vienas kitam tiesioginio lemiamo poveikio, juos 
sieja tam tikras izomorfizmas: tos pačios loginės konstrukcijos jun
gia mokslinius išprotavimus ir moralines sentencijas. Be to, moks
liniai konstatavimai sąlygoja moralinių normų reikšmę, pavyzdžiui, 
leidžia priskirti prie moralės normų vienos žmogaus dvasinės bū
ties sąlygos— būties ryšio su „antasmeniškumu"—vaidmenį. 

Antra, nuo moralinių kriterijų nepriklausantis mokslas tampa 
nuo jų priklausomas, kai tik pradedame kalbėti ne apie mokslinių 
vaizdinių turinį, o apie mokslo istorines ir psichologines varomą
sias jėgas. 

Trečia, nepriklausanti nuo mokslo moralė, kol kalbama apie 
moralinių normų turinį, tampa nuo jo priklausoma, kai iškyla tų 
normų realizavimo klausimas. 

Ir tų sudJtingų tarpusavio priklausomybių konstatavimas, ir 
mintis apie mokslo vaizdinių turinio bei moralinių normų turinio 
tarpusavio nepriklausomumą, ir žmogaus dvasinės būties spinoziš-
kasis supratimas, ir pasaulio meninio suvokimo vaidmuo išreikšti 
Einšteino baigiamojoje replikoje, kuri yra adresuota Merliui, kai 
jie kalbėjosi apie dvasinės būties mįslę Dostojevskio kūryboje. Šio
je replikoje Einšteinas sako, kad mokslinės tiesos pastatas gali būti 
pastatytas iš paties mokslo medžiagų, sutvirtintų loginėmis operaci
jomis. Tačiau tokiai statybai reikia menininko kūrybinių gebėjimų: 
juk pastato negalima pastatyti tik iš akmens ir kalkių. Moralinis są
moningumas, grožio jausmas ir psichologinis polėkis padeda minčiai 
pasiekti mokslo laimėjimų viršūnes. 

„Kaip tik čia išryškėja mūsų prigimties moralinė pusė — vidinis 
siekimas suvokti tiesą, kurią amor intellectualis vardu taip dažnai 
pabrėždavo Spinoza. Kaip matote,— tęsia Einšteinas, kreipdamasis į 
Merfį,— aš visiškai sutinku su Jumis, kai Jūs kalbate apie morali-

LetUes a Solovine, p. 105. 
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nius mokslo pagrindus. Tačiau apversti tą problemą ir kalbėti apie 
moralės mokslinius pagrindus negalima" 1 8 . 

Iš pastarosios frazės matyti, kad grožinės literatūros ir mokslo 
ryšys yra negrįžtamasis. Tai, ką mes vadiname „transformacija nuo 
Dostojevskio į Einšteiną", nesudaro grupės. Dostojevskis galėjo duo
ti impulsą amor intellectualis. Tačiau mokslas negali nustatyti mo
ralės normų. 

Negali, kol nėra ir kalbos apie tų normų realizavimą. Kaip ir 
moralė negali daryti poveikio mokslui, kol nėra kalbos apie moks
lo raidos jėgas. Dabar kaip tik pereisime prie tų mokslo aspektų, 
prie aspektų, atskleidžiančių būtent moralinių problemų Dostojevs
kio kūryboje ryšį su šiuolaikiniu mokslu. Tai apžvelgiant į antrąjį 
planą patenka biografinė ir istorinė-mokslinė Dostojevskį liečiančių 
Einšteino pastabų iššifravimo problema, antrajame plane atsiduria 
Einšteino pažiūros ir Dostojevskio poetika. Sugretinimas „Einštei
nas ir Dostojevskis" simboliškai reiškia problemą: „Šiuolaikinis 
mokslas ir žmonijos moraliniai poreikiai". Kai tik pereiname prie 
moralinių poreikių realizavimo, Dostojevskio kūryba atsigręžia 1 
mus kita puse, negu ta, kuri domino Einšteiną ir kuri labiausiai vei
kė mokslininko idėjas. Tačiau ir Einšteino idėjos pasisuka kita pu
se] kai tik imame kalbėti apie žmonijos moralinių idealų realizavi
mą. Analizės objektu tampa tų idėjų įkūnijimas ir jų poveikis šių 
dienų civilizacijai. 

Dabar grįžkime prie būties neeuklidinės harmonijos išsiža
dėjimo. _ 

„Brolių Karamazovų" ketvirtosios knygos pabaigoje aprašytas 
Aliošos Karamazovo susitikimas su štabo kapitonu Snegiriovu, kurį 
ką tik įžeidė Dmitrijus Karamazovas. Alioša duoda Snegiriovui pi
nigų, šis svajoja išsikapstyti iš skurdo, kuria planus... Ir netikėtai 
staigus posūkis. Štabo kapitonas suglamžo iš Aliošos gautus pinigus, 
sviedžia juos ant žemės ir trypia juos 1 9 . 

Netrukus Alioša papasakoja Lizai apie įvykusią sceną. Jis aiš
kina, kodėl Snegiriovas ėmė trypti pinigus ir kodėl dabar jis būti
nai juos priims. Paradoksalus posūkis tampa natūraliu, vieninteliu, 
kai tiktai įvedamas paradoksalus postulatas: besiblaškanti silpna ir 
baikšti siela bijo atsiverti, ir tas baiminimasis parodyti savo silpny
bę bei sumišimą gali išsilieti tik staigiu perėjimu nuo graudulingo 
dėkingumo prie įžeisto besikamuojančio išdidumo. Suprantama, čia 
racionalistinę poetiką, paradoksalų postulatą įveda ne silogizmas, 
o paveikslo konkretinimas („...balsas buvo toks silpnas, nuleistas, ir 
kalbėjo jis taip greit...") 2 0, tikriau silogizmas, įkūnytas paveiksle, 
poetinis silogizmas. Žinoma, tai racionalistinė poetika: juk paveiks-

18 3&niuTeūH, T. 4, c. 166. 
, s Dostojevskis F. Broliai Karamazoval, t. I, p. 263. 
8 0 Ten pat, p. 267. 
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lo konkretinimą pateisina Aliošą apėmęs pažinimo polėkis, jis su
sižavėjęs ne vien tik išvada —„kitą dieną štabo kapitonas paims 
pinigus", bet čia pačia galimybe racionaliai paaiškinti neracionalią 
schemą. 

Tačiau čia prasideda posūkis { labai aštrią, galbūt pačią aštriau
sią racionalizmo problemą. Liza klausia, ar nėra tame aiškinime, vie
nareikšmiškai nusakančiame žmogaus elgesį, paniekos jam. Kiek
viena racionalistinė schema nubrėžia tam tikrą apibrėžtą žmogaus 
elgesio kreivę. Bet ar tuo atveju išlieka individuali, nepakartojama 
asmenybės būtis? Ar čia neignoruojama asmenybė, ar ji ne
nužeminama iki bandomosios, nuolankios būtybės lygio, kurios li
kimas turi patvirtinti, demonstruoti, iliustruoti racionalistinę 
schemą? 

Ateina didysis minties išmėginimas. Ar gali suvereni, išvaduota 
iš tikėjimo, iš tradicijų, savo išvadose žengianti iki galo mintis iš
vengti pačios didžiausios grėsmės — mikroskopinio likimo niekini
mo, to likimo pavertimo nevertinama makroskopinės harmonijos 
detale? 

Greta moralinės ir gnoseologinės problemos iškyla ontologi
nė: ar šiuo atveju makroskopinė harmonija nepraranda savo būties, 
ar ji netampa fantomu? Alioša atsakydamas mini nusižeminimą. Ta
čiau išmėginimas tik prasidėjo. Aliošos pokalbiu su Liza prasideda 
penktoji „Brolių Karamazovų" knyga, kuri vadinasi „Pro ir contra". 
Tą pačią dieną Alioša susitinka su Ivanu Karamazovų, ir jie kalbasi 
apie pasaulinę visumos harmoniją ir atskiros būtybės kančias. 

Pirmasis argumentas, ardantis pasaulinę harmoniją,— žmogaus 
žiaurumas, beginklės būtybės kankinimas. Stabo kapitono Snegirio-
vo blaškymasis paaiškintas. Tačiau ar galima taikstytis su bet ku
rios nekaltos aukos likimu? Tos mikroskopinės aukos, tie atskiri 
faktai, nesutelpantys į harmonijos rėmus, neturi būti ignoruojami. 
Harmonijos samprata, racionali schema — neištikimybė faktams. 
„Jeigu aš panorėsiu ką nors suprasti, tai tuoj būsiu neištikimas fak
tui",— sako Ivanas Karamazovas. Ir kad nesulaužytų ištikimybės 
jam, Ivanas išsižada būties racionalios harmonijos — net pačios pa
radoksaliausios „neeuklidinės" harmonijos. Iš pradžių jo akyse žlun
ga „euklidinė" harmonija,— paprasta, tradicinė schema: kaltininkų 
nėra, viskas sąlygota. Tačiau išmėginama turi būti kiekviena racio
nalistinė būties schema. 

„Nusikaltime ir bausmėje" klausimas apie visuotinės harmonijos 
lokalųjį kriterijų keliamas tokiu aspektu, kuris leidžia matyti jo 
„antistatistinę" prasmę. Raskolnikovas bulvare sutinka ant suolelio 
girtą, išniekintą mergaitę ir galvoja apie jos ateitį. Jos laukia ligo
ninė, vynas, smuklės, vėl ligoninė, ankstyva mirtis. Ir štai Raskol
nikovas sarkastiškai kalba apie su viskuo besitaikstančią statistiką: 

„Tfu! Tegul sau! Sako, kad taip ir reikia. Tam tikras procentas, 
girdi, kasmet turi išeiti,., kažkur... velniop, turbūt, kad kitiems gal* 
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vlau būtų ir nekliudytų! Procentas! Puikūs, išties, tie jų žodžiai: jie 
tokie raminami, moksliški. Pasakyta: procentas, vadinasi, nėra ko 
čia nerimauti. Šit jei kitas kuris žodis, tada,,, tada gal būtų ne taip 
ramu..." 2 1 

Ar Dostojevskio kūryboje iškildavo samprata, kad lokali, indi
viduali, nepakartojama būtis ir racionali bendros pasaulinės har
monijos schema papildo viena kitą; kitaip tariant, supratimas, kad 
harmonija neignoruoja individualių likimų ir kad individualiuose 
likimuose slypi visumos eventuali harmonija? Taip, tokia samprata 
išryškėjo. Tačiau ji niekada neįgijo aiškių kontūrų ir nebuvo rea
lizuota kaip pozityvi socialinė ir moralinė programa. Dostojevskio 
kūryba tebebuvo neišspręstas, nukreiptas į ateitį klausimas, tokios 
harmonijos reikalavimas, meldimas. Dostojevskis galvojo apie; ( in-
dividą kaip apie visumos harmonijos reiškėją, tačiau jo apmąsty
mams trūko labai daug ko, kad jie įsikūnytų paveiksluose. Vienas 
sumanymas šiuo požiūriu buvo labai įdomus. Dostojevskis galvojo 
apie tolesnį Aliošos Karamazovo likimą ir įsivaizdavo jį revoliucio
nierių, kurį idealizavo Karakozovas. Tačiau Dostojevskis per daug 
nukrypo Pobedonoscevo ir Katkovo pusėn, kad tas planas būtų ga
lėjęs būti realizuotas, net jeigu rašytojo mirtis nebūtų nutraukusi 
minčių apie „Brolių Karamazovų" tęsinį. 

Net negatyvioji koncepcija — individas sukelia „grandininę re
akciją", griaunančią visumą,— neįsikūnijo meniniuose paveiksluose, 
tokiuose pat konkrečiuose, kaip ir grynai „klausiamieji". Apsakyme 
„Juokingo žmogaus sapnas" herojus pamažu praranda „pasaulinę 
liniją", jo gyvenimas tampa grynai individualiu procesu. Apsaky
mas baigiasi pozityvia „grandinine reakcija". Herojus išsigydo nuo 
abejingumo pasauliui, ir jo egzistavimas tampa mūsų pasaulio per
tvarkymo pradiniu tašku. Tačiau ir negatyvioji, ir pozityvioji už
pildyto, realaus, siekiančio integraliosios harmonijos individualaus 
likimo versijos tebėra abstrakčios ir nebūdingos Dostojevskio poe
tikai. Pastaroji atskleidžia tiktai klausimą apie neignoruojamą ir 
svarbų „pasaulinei linijai" individualų likimą. 

Yra toks Bredberio fantastinis apsakymas: keliautojai į praeitį 
medžioja terciaro periodo pabaisą. Vienas iš jų netyčia sutraiško 
kažkokią peteliškę, ir štai Žemė vystosi kitaip; sugrįžę į dabartį, ke
liautojai randa pasaulį pasikeitusį, prezidento rinkimuose netikėtai 
laimi kitas kandidatas, ir šaliai gresia fašizmas. Individualus, būties 
statistinės koncepcijos požiūriu ignoruojamas makroskopiškai ne
įžiūrimas ir todėl tarsi neturintis fizinio egzistavimo pavienis faktas 
keičia visumos pasaulinę liniją, tokio pasikeitimo gali būti nulemtas 
ir tampa realus, svarbus visumai. 

Individualus biologinis arba mechaninis epizodas negali pa
kreipti žmonijos likimo, tačiau individualus žmogaus gyvenimas, 

" Dostojevskis P. Nusikaltimas ir bausmė, p. 53. 



jeigu jo siekiai sutampa su makroskopine „pasauline linija", iš da
lies jį gali pakreipti. Iš tokių siekių ir jų realizavimo susidaro pa
saulinės linijos turinys, pastaroji iš formulės virsta žmonių istorija. 
Kartu ir individualūs likimai, kai jų turiniu tampa „pasaulinės lini
jos" variacijos, siekimas vienokios ar kitokios makroskopinės žmo
nijos evoliucijos įgyja apibrėžtumą, realią būtį, makroskopinį reikš
mingumą. 

Individualios būties, apimančios eventualią „pasaulinę liniją", 
Dostojevskis nepavaizdavo konkrečiai, kas buvo būdinga jo meni
niam genialumui. Čia atsispindėjo tendencijų, pažiūrų, aplinkos įta
ka. Poetika kaltais sukuria nuo rašytojo nepriklausomą kūrinių vi
dinę logiką. Savo ruožtu tendencija daro įtakos poetikai. Šios kūry
bos vienos savybės „nekontroliuojamas poveikis" kitai savybei 
išryškina gan gilų ir bendrą dviejų kūrybos komponentų — abstrak
čios racionalistinės ir konkrečios, vaizdinės, poetinės — papildo
mumą. Jos kiekviena atskirai praranda prasmę ir iš tiesų nustoja 
egzistavusios. Kūrinio abstraktusis loginis konstravimas, atitrūkęs 
nuo individualių „nevertinamų" likimų konkrečiosios poetikos, tam
pa mintimi apie nieką, neturinčių veiksnio tarinių rinkiniu. Kon
kretus paveikslas, atitrūkęs nuo „pasaulinės linijos", nuo to, kas 
„nevertinama", nuo eventualios makroskopinės reikšmės, negali su
teikti tam, kas „nevertinama", bent kokių realių bruožų (tokie bruo
žai išreiškia individualumo ryšį su visuma) ir, vadinasi, netenka 
prasmės, tampa veiksniu be tarinio. 

Dostojevskio'kūryboje aptinkame dviejų minties krypčių sintezę 
(nebaigtą, todėl tragišką ir todėl tampančią klausimu ateičiai). Tas 
kryptis galime sąlygiškai asocijuoti su Niutono ir Gėtės vardais. Di
dysis poetas ir gamtininkas nusigręžė nuo Niutono, klasikinio moks
lo kūrėjui priskirdamas abstraktų schematizmą, atimantį iš gamtos 
spalvingumą. Tai nesukliudė Gėtei sukurti racionalistinę poemą. 

Dostojevskis, panašiai kaip Gėtė, panašiai kaip kiekvienas didis 
menininkas, „matė gyvenimą visomis savo odos poromis", ir kon
kretus regimasis pasaulis jam buvo be galo brangus. Prisiminsime 
dar kartą garsiuosius „lipnius lapelius" pačioje Ivano Karamazovo 
pokalbio su Alioša pradžioje. 

„Gyventi norisi, ir aš gyvenu, nors tai prieštarauja logikai. Nors 
ir netikiu vidine gyvenimo prasme, bet man brangūs šitie lipnūs, 
pavasarį sprogstantys lapeliai, brangus žydras dangus, brangus tū
las žmogus, kurį kartais, ar patikėsi, nė nežinai už ką myli, brangus 
tūlas žmogaus kilnus pasielgimas, kuriuo galbūt jau seniai nustojai 
tikėjęs, bet vis dėlto senu įpročiu gerbi visa širdimi" 2 2 . 

„Lipnūs lapeliai" neišsitenka logikoje, tačiau į juos krypsta Dos
tojevskio akys, prie jų linksta jo širdis. Europa, atrodo Dostojevs
kiui, yra kapinės, tačiau jis myli ją ta pačia meile kaip ir visą esa-

M Dostojevskis P. Broliai Karamazovai, t. 1, p. 286. 

t}, nors ir alogišką, bet esančią — žygdarbį, žmogų, žydrą dangų, 
„lipnius sprogstančius lapelius". 

Ar gali būti tokia logika, kuri aprėptų „lipnius lapelius", kurioje 
jie prarastų savo alogiškumą? Ar gali būti universali harmonija, 
kuri neignoruotų individualių likimų? Ar gali racionalistinė poeti
ka konkrečiu, poetiniu, vaizdingu „lipnių lapelių" reginiu atskleisti 
visatos racionaliąją logiką? 

„Lipnių lapelių" vaizdinys padeda suprasti ne tik šiame sky
riuje nagrinėjamą problemą, meninių paveikslų įtakos Einšteino 
kūrybinei intuicijai ir pasaulio neklasikinio vaizdo genezės proble
mą. Minėtasis įvaizdis leidžia plačiau atskleisti pažinimo problemą, 
Sensuso ir Logoso santykio problemą. Estetinis tikrovės suvokimas 
(estetinis abiem čia susiliejančiomis prasmėmis: ir antikine, taip pat 
Kantui būdingo sensualaus suvokimo būdo Ir šiuolaikine grožio su
vokimo prasme) neneigia Logoso, jis įteisina jį ir transformuoja. Jis 
ieško naujo Logoso, naujos logikos, atitinkančios naujus sensualius 
įspūdžius. 

Čia reikės grįžti prie anksčiau išdėstytos Einšteino ir Boro pa
grindinių idėjų priešpriešos arba, teisingiau, suartinimo, prie sky
riaus „Einšteinas ir Boras". Ten dažniausiai buvo pabrėžiamas Einš
teino idėjų ryšys su Boro idėjomis. Pažvelgus iš kiek arčiau, toks 
ryšys, regimas pro ilgametes diskusijas, yra nepaprastai įdomus. 
Tačiau jis neneigia tų diskusijų, ir, pažvelgę dar iš arčiau, norime 
rasti požiūrio į fizikinę realybę tikrųjų skirtumų šaknis. Tos šak
nys iš dalies nusidriekia per intuityvių asociacijų sritį, per neįsisą
monintų arba bet kuriuo atveju neįgijusių aiškios formos psicholo
ginių motyvacijų sritį. Einšteinui būdingas psichologinis nusitei
kimas, stumiantis į pozityvų, racionalistinį, tačiau keičiantį savo 
pavidalą Logosą. Jo idealas — logika, atmetanti empirines konstan
tas. Toks idealas neišstumia Sensuso, tačiau Sensuso reikalavimams 
jis nori suteikti bendresnės logikos formą, ir tas pozityvus raciona
listinis uždavinys yra akcentuojamas. Boras —„fizikos Rembran
tas"—akcentuoja, jog logiką ir jos įkūnijimą, pasaulinių linijų sche
mą, reikia apriboti nekontroliuojamu šiuolaikinio empirinio suvoki
mo—eksper imento—poveik iu . Abu tik akcentuoja: posakis „nu
sidėti protui" yra Einšteino, o Boras ir kiti kvantinės mechanikos 
kūrėjai suformulavo metodą, kuriuo galima pereiti nuo nekontro
liuojamo poveikio idėjos prie racionalaus kauzalinių ryšių pasaulio 
sampratos. 

Ar galima rasti Boro pažiūrose jo „akcento" psichologines šak
nis? J šį klausimą pažvelgę su išlygomis dėl galimų čia prielaidų 
abejotinumo (su išlygomis, analogiškomis savaime suprantamoms 
prielaidoms, kai lyginome Einšteino idėjas ir Dostojevskio paveiks
lus), tai tokias šaknis galima aptikti Kierkegoro filosofijoje. Tuomet 
galime kitu požiūriu pamatyti skirtumą tarp Kierkegoro ir Dosto-
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Jevskio ir iš viso tarp iracionalizmo ir naująjį mokslą jungiančio su 
menu „estetinio ultraracionalizmo". 

Boro ir Kierkegoro idėjų ryšys konstatuojamas daugelyje vei
kalų 2 3 . Kierkegoro filosofijoje nesunku rasti teorijų, artimų Borui 
net savo forma, įskaitant ir papildomumą. Hefdingas rašo, kad 
„Siaubo koncepcijoje" Kierkegoras nutolo nuo šūkio „arba arba", 
priartėjo prie „taip pat kaip", o teisingiau pasakius, pamėgino pa
pildyti pirmąjį šūkį antruoju 2 4 . Tačiau ne tokiais suartėjimais gali
ma parodyti Boro idėjų ryšį su Kierkegoro idėjomis. Jo iš viso ne
galima „parodyti" įprasta prasme. Tas ryšys — tai ne sąvokų pasi
savinimas, o greičiau iš principo nepastebimas psichologinio 
rezonanso mechanizmas. Kai Boras ir jo draugai iš „Ekliptikos" 
ratelio (truputį panašaus į „Olimpijos", kuriam priklausė Einšteinas) 
studijavo Kierkegoro kūrinius, jaunuolius daugiausia paveikė psi
chologinis iracionalizmo aspektas, šiek tiek sumažėjęs domėjimasis 
formaliąja logika ir susidomėjimas jos pažeidimais 2 5 . Kai Leonas 
Rozcnfeldas rašė, jog „Borą visą laiką įkvėpdavo papildomumo 
principas" 2 6 , pradedant nuo jaunuoliškų jo samprotavimų, tai čia 
reikia pabrėžti žodį „įkvėpdavo"; įkvėpimo sąvoka netelpa į lo
giškos išvados arba perimtų pozicijų schemą. 

Nors tokius ryšius liečiantys konstatavimai apskritai yra abejo
tini, galima laikyti gan įtikėtinu dalyku, kad Boro samprotavimai 
buvo sužadinti Kierkegoro filosofijos, t. y. filosofijos, kuri išsižadėjo 
savo ilgaamžio pradinio taško -—„smalsumo", kuri kilo iš „siaubo ir 
mirties" ir buvo kupina proto neigimo arba apribojimo. Ta filoso
fija nepadarė Boro iracionalizmo adeptu. Jo pagrindinės idėjos — 
tai naujas transformuotas racionalizmas. Tačiau, kalbant apie 
psichologinę teorijos potekstę, aiškus neklasikinio mokslo negatyvio
sios pusės akcentavimas, tradicinių proto kanonų neigimo arba 
apribojimo akcentavimas tam tikru mastu atspindėjo jaunuoliškus 
samprotavimus. Borą traukė mikropasaulio skirtingumai nuo ma-
kropasaulio, pasaulio dėsnių pažeidinėjimai mikropasaulyje, 
naujosios fizikos paradoksalusis aspektas. Ir priešingai — pagrin
dinis Einšteino psichologinis kryptingumas buvo pozityvus; tai 
naujos, tačiau vieningos ir neprieštaringos kosmoso ir mikrokos-
moso kauzalinės koncepcijos ieškojimai, taip aiškiai pasireiškę 

2 3 2r.: Feur L. S. Einstein and the Generations of s c i e n c e . — N e w York, 
1974, p. 109—157 („Niels Bohr: T h e Ecliptika. Circle and Kierkegaardian 
Spirit". A p i e papi ldomumo sąvokos ki lmę Boro pažiūrose žr. taip pati 
Holton G. The roots of complementary .— Daedalus, 1970). 

2 4 2r. Feuer, p. 124. 
** Apia tok | domėj imosi sumažėjimą ir tam tikrą „Išsivadavimo iš lo

gikos" ir log ikos apribojimo ga l imybę Boro pažiūrose kalbėjo Oskaras 
Kleinas (žr.: Feuei, p. 137). 
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kritiškoje pastaboje apie reliatyvumo teoriją Einšteino autobio
grafijoje ir mėginimuose sukurti vieningąją lauko teoriją. 

Kokį vaidmenį tokiame psichologiniame kryptingume galėjo 
suvaidinti pažinimo estetika? Estetika, grožio jautimas — tai visų 
pirma begalinio pasaulio suvokimas kaip jo lokalaus, baigtinio, 
sensualiai juntamo elemento, „pasaulio, esančio už to, kas asmeniš
ka", individualus ir sensualus suvokimas. Į mokslo estetiką įeina 
siekimas suprasti pasaulio vieningumą, suprasti begalinio pasau
lio vieningumą kiekviename konkrečiame, matomame ir juntama
me pasaulio elemente. Kokios yra Einšteino tokio psichologinio 
nusiteikimo ištakos — sunku pasakyti. Tačiau, nėra abejonių, kad 
į jas įeina Dostojevskis — kaip XIX amžiaus grožinės literatūros 
įsikūnijimas. „Lipnūs lapeliai"— jų neabejotinas realumas — 
sugrąžma pažinimą nuo pasaulio ir jo harmonijos nepriimtinumo 
prie pasaulio apoteozės. Suprantama, Dostojevskis nepriėjo iki 
pasaulio neeukl dinės geometrijos apoteozės. Ivanas Karamazo-
vas atmetė ją. Tačiau liko „lipnūs lapeliai", kurie sugrąžina 
žmogaus mintis ir jausmus prie tokios harmonijos ieškojimų ir 
veda nuo „siaubo filosofijos" prie „stebėjimosi filosofijos". Ste
bėjimosi „lipniaisiais lapeliais", pasaulio grožiu, rodančiu, kad 
yra kosminė, paradoksali, neeuklidinė, tačiau reali harmonija. 
Dostojevskio „lipnūs lapeliai" derinasi su jo nuodugniu paradok
saliu racionalizmu, racionalios harmonijos siekimu, liguistu, tra
gišku, susiduriančiu su nelengvais prieštaravimais, tačiau be galo 
intensyviu siekimu. Toks pat buvo Einšteino siekimas racionalio
sios neeuklidinės kosmoso harmonijos, neatskiriamos nuo mikro
kosmose neniveliuojančios mikrokosmoso, o išvedančios iš jo 
clinamen savus dėsnius. 

Kokį atsakymą duoda mūsų laikai į „Einšteino klausimą" lr 
„Dostojevskio klausimą"? Į klausimą apie kosminę harmoniją ir 
į klausimą apie socialinę harmoniją? Dabar kol kas dar nėra vie
ningos ir neprieštaringos kosmoso bei mikrokosmoso, teorijos. 
Tačiau jau matyti keliai į tokią teoriją. Ir matyti keliai, vedantys 
žmoniją į moralinę harmoniją, neignoruojančią nė vieno žmogaus 
asmenybės likimo. Kaip susiję Einšteino klausimas ir Dostojevskio 
klausimas ir kaip susiję atsakymai į tuos klausimus? Prieš nušvies-
dami minėtąjį ryšį jo šiuolaikiniu pavidalu, grįžkime prie būties 
harmonijos Dostojevskio kūryboje. 

Dostojevskis jaučia, kad absoliuti harmonija, „hosana", „vi
sata be įvykių"— neturi realios būties. Antra vertus, jis jaučia 
(būtent jaučia, su moralinio sąmoningumo milžiniška įtampa), kad 
harmonija, kurioje galimos individo kančios, negali būti tikra 
harmonija. Patys aštriausi neįveikiami būties racionaliosios har
monijos prieštaravimai — moraliniai. Pirma, iš pasaulinio iatio, iš 
logikos, iš tą ratio suvokiančio intelekto neišplaukia „moraliniai 
draudimai", protui — „viskas leista", Antra, joks logika pagrįstas 

2 8 Rosenield L. Nie l s Bohr: An Essay .—Amsterdam, 1845, p. 9. 
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pasaulio harmonizavimas nepašalina to, kas buvo, neištaiso pada
ryto blogio, negali jo nubraukti, tam sugrįždamas atgal. Koks liki
mas tų neįveikiamų proto prieštaravimų mūsų laikais, kokia to 
likimo priklausomybė nuo neklasikinio mokslo? Kitaip tariant, 
kokia kryptimi keičiasi tie neįveikiami prieštaravimai veikiant 
šiuolaikiniam mokslui? 

Žinoma, jų likimas priklauso nuo mokslo stiliaus tik tam tikru 
ribotu mastu. Tačiau ta priklausomybė labai svarbi, ji rodo Einš
teino idėjų vaidmenį išsivaduojant iš tradicinių pažinimo ir mora
lės kolizijų, kurios buvo sprendžiamos ne tik Dostojevskio roma
nuose, bet ir visoje XIX amžiaus grožinėje literatūroje. Jeigu 
mokslas keičia logikos normas, jeigu jis metalogiškas, jeigu į 
mokslą įeina daugiau ar mažiau intuityvūs prasiskverbimai į 
ateitį, jeigu prognozė tampa svarbiu ir aiškiu mokslinės kūrybos 
elementu, tai mokslo, logikos, ' intelekto santykis su moralės nor
momis keičiasi. Tokie šiuolaikinio mokslo istorijos epizodai kaip 
Einšteino dvejonės prieš pradedant branduolinius eksperimentus, 
nuvedusius į atominės bombos sukūrimą, kaip Zolio-Kiuri abejo
nės, realizavus kai kuriuos analogiškus eksperimentus, rodo, kad 
ryšys tarp mokslinės tiesos paieškų ir moralinių priesakų yra iš 
esmės pasikeitęs. Šiuolaikiniam mokslininkui „viskas leistina!" 
reiškia tarp kitko paties mokslo, kaip ir kitų civilizacijos srautų, 
sunaikinimą. Į intuityvų, pusiau intuityvų arba šiek tiek logiškai 
sureguliuotą prognozuojamų būdų, kuriais „išoriškai grindžiama" 
koncepcija, traktavimą būtinai įeina poveikio civilizacijai ir mo
raliniams kriterijams prognozė, kad būtų galima įvertinti ir pasi
rinkti tolesnius tyrimo būdus. Čia neišvengiama apmąstymų apie 
proto moralinę vertę, nepripažįstančių teiginio „viskas leistina!" 

O laiko negrįžtamumo, neleidžiančio padaryti taip, kad pada
rytas blogis tarsi būtų buvęs nepadarytas, problema irgi kardina
liai keičiasi. Prie to, kas buvo pasakyta apie laiko negrįžtamumą 
ir jo argumentavimą neklasikinėje fizikoje, reikia pridurti kai kurių 
pastabų apie negrįžtamumą kaip pasaulio priežastinio aiškinimo ir 
aktyvaus pertvarkymo pagrindą. Laiko negrįžtamumas klasikiniame 
moksle išvedamas iš pačių nuodugniausių procesų, kurie kvantinių 
veiksmų nekomutatyvumą mikropasaulyje sieja su kosminės evoliu
cijos negrįžtamumu. Negrįžtamumo pripažinimas — priežastingumo 
sąlygojamos sampratos apie gamtą pagrindas ir, vadinasi, pagrindas 
gamtos aktyvaus pertvarkymo, be kurio savo ruožtu neįmanoma jos 
pažinti. Tačiau toks ryšys reikalauja tam tikro idealaus grįžtamumo, 
grįžimo į praeitį, aiškinant dabartį bei ateitį ir vertinant tą praei
tį.. Tai reiškia, kad priežastinis, mokslinis grįžimas į praeitį, ieško
jimai to „anksčiau", kuris buvo priežastis buvusio „vėliau", tampa 
pasaulio pažinimo ir pertvarkymo vieningo proceso pagrindu ir j 
jį įeina vertybiniai kriterijai, be kurių tokio proceso kelių nusta
tyti neįmanoma. Praeities negalima ištrinti, padaryti nebuvusia, 
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negalima pakeisti, tačiau ją galima iš naujo įvertinti, ir tas verti
nimas iš naujo daro negalima „viskas, kas tikra — protinga" ta 
sutaikančia versija, kokia šią tezę suprato „filosofinio gaubto" 
priešininkai. Priešingai, praeities vertinimas iš naujo, pagristas bū
ties negrįžtamumu, jos pažinimo grįžtamumas daro negalimą ne
grįžtamumą kaip susitaikymo su blogiu pagrindą. Tas priekaištas 
buvo neteisingas net klasikinio mokslo laikais ir tuo labiau — 
dabar. Žmonija nepamiršta ir nepamirš tų piktadarybių, kančių, 
tragiškų atomazgų grandinės, „kraujo prisigėrusios žemės", kurią 
XIX amžiaus menininkai aprašė su tokia jėga ir įtikinamumu, ku
ris yra ekvivalentiškas estetinei jų kūrinių vertei. 7 nonija nesi
taikstys su tomis piktadarybėmis. 

Taigi problema pereina į šiuolaikinio mokslo taikymo sritį. Jos 
centre pagrindinis, gan daugiaveidis blogis — nelygybė, išnaudoji
mas,' karai, žmonių nelaimių koncentracija. 

Panaikinus visuomeninę nelygybę ir žmogaus išnaudojimą, 
mokslinė-techninė pažanga leidžia pašalinti skurdą, aprūpinti 
žmones duona, kuri šiuo atveju yra istoriškai susiformavusių mais
to, drabužių, patogumų ir kt. reikmių patenkinimo simbolis. Ar 
tuo apsiriboja, ar tuo pasitenkina žmonija siekdama laimės? Toks 
siekis yra racionaliai įkūnytas mokslinėje harmoningos visuome
nės koncepcijoje. Minėtos koncepcijos kūrėjai niekad netraktavo 
visuomeninės harmonijos kaip tam tikros nusistovėjusios porei
kių sistemos tenkinimo, kaip „duonos kasdieninės". Harmoninga 
visuomenė garantuoja nenutrūkstamą poreikių sistemos augi
mą — nenulinę išvestinę laike nuo „duonos kasdieninės". Tas 
spartėjantis žmogaus poreikių ir jų tenkinimo augimas susijęs su 
darbo pobūdžiu, su skirtumo tarp darbo ir mokslo panaikinimu, su 
grynai žmogiškos, sąmoningos veiklos svorio centro perkėlimu į 
vis fundamentalesnius ir bendresnius fizikinius-techninius ir 
techninius-ekonominius principus. Jie susiję ir su emocinio bei 
moralinio potencialo augimu: be amor intellectualls mokslas ir 
darbas negali pereiti prie vis fundamentalesnių apibendrinimų ir 
atitinkamai prie vis radikalesnių techninių ir ekonominių pertvar
kymų. Perėjimas prie vis radiKalesnio pasaulėvaizdžio, paties pa
saulio ir paties žmogaus pertvarkymo yra laisvės sinonimas. Toks 
pakilimas ir toks perėjimas išvaduoja žmogaus sumanymus iš 
tradicinių apribojimų, iš apribojimų, priklausomų nuo tradicinių, 
nusistovėjusių principų. Toks nenutrūkstamas vadavimasis — mo
kslinės ir mokslinės-techninės pažangos harmoningoje visuomenė
je fundamentali sąlyga ir fundamentalus rezultatas. Jis išlaisvina 
žmones iš alternatyvos: „kasdieninė duona arba laisvė", apie ku
rią kalbėjo Dostojevskis Ivano Karamazovo lūpomis, tiksliau Di
džiojo inkvizitoriaus lūpomis. Priminsime tą alternatyvą ir Ivano 
Karamazovo sukurtą poemą „Didysis inkvizitorius". 
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XVI amžiaus pradžioje t Seviliją atkeliauja Kristus. Jis 
žingsniuoja aikštėmis, žmonės atpažįsta jį ir seka iš paskos. Neto
li Sevilijos katedros laiptų Kristų pasitinka Didysis inkvizitorius, 
devyniasdešimtmetis katalikybės fanatikas. Jis įsako nuvesti Kristų 
į kalėjimą, naktį ateina pas jį ir išsako savo prolession de /oi. Di
dysis inkvizitorius primena Kristui apie tris velnio pagundas — 
klausimus, kuriuos velnias uždavė Kristui dykumoje. Vienas iš tų 
klausimų: pasiūlymas paversti dykumos akmenis duonos kepalais. 
Pagal evangelijos legendą Kristus atsakęs: „Ne vien tik duona 
gyvas žmogus". Didysis inkvizitorius sako, kad per penkiolika 
šimtmečių bažnyčia stengėsi padaryti tai, ką atsisakė Kristus: duo
ti žmonėms duonos, pavertusi juos nuolankiais bažnyčios vergais, 
atėmusi iš jų laisvę. 

Ar gali mokslas duoti duonos laisviems žmonėms? Tai kitas vis 
tos pačios fundamentalios kolizijos aspektas: individuali būtis ir 
racionali statistinė, individualius likimus ignoruojanti autoritarinė 
pasaulinė harmonija. 

Atsakymas | susijusį su šia kolizija klausimą: ar gali visuotinė 
harmonija derintis su individualios būties klestėjimu ir laisve? — 
taip pat dabar matyti kitu aspektu. Šiuolaikinis mokslas piešia pa
saulėvaizdį, kuriame kosminių procesų fizinė realybė neatskiriama 
nuo ultramikroskopinių. Šiuolaikinio mokslo taikymas susijęs su 
dvasinės būties suklestėjimu, su minties ir žmogaus praktinio ak
tyvumo išlaisvinimu nuo tradicinių apribojimų, su perėjimu prie 
vis bendresnių ir fundamentalesnių problemų bei principų kaip 
svarbiausio minties ir kiekvieno žmogaus veiklos objekto. Perei
nant nuo šiuolaikinio mokslo prie jo taikymo socialinio, intelek
tualinio ir moralinio efekto, galima išvysti kitokį „izomorfizmą", 
kitą analogiją. Šiuolaikinė fizika negali kalbėti apie ultramikro-
skopinius procesus kaip apie realius procesus be makroskopinių 
sąvokų nenustačius] dalelės makroskopinio elgesio. Šiuolaikinė 
moralinės harmonijos samprata reikalauja, kad individualią būtį są
lygotų jos reikšmė kolektyviam likimui. Tiktai veikdama didelio 
kolektyvo likimą, individuali būtis tampa turininga, įgyja socialinę 
ir moralinę prasmę. 

Šiuolaikinės fizikos panaudojimo ekonominis efektas leidžia in
dividualiai būčiai daryti poveikį visuomenei, įgyti makroskopinį 
rezonansą. Planuojamoje gamyboje individualus veiksmas tampa 
„grandininės reakcijos" pradžia. Čia kalbama ir apie techninę kū
rybą, ir apie pačias mokslines paieškas, ir apie fundamentaliuosius 
tyrimus. Ta proga keletas žodžių apie pastaruosius, apie elementa
riųjų dalelių, astrofizikos, kosmolqgijos tyrimus. 

Socialinės ir kultūrinės pažangos priklausomybė nuo gamybi
nių jėgų išsivystymo tebėra neabejotinas istorijos dėsnis. Keičiasi 
gamybinių jėgų pobūdis ir tos sąvokos turinys. Į ją Jeina vis fun
damentalesni tyrimai. Empirinė technika garantuodavo stacionarų 
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(arba kvazistacionarų, kylantį labai lėtai, nejuntamai vienai kartai) 
visuomeninio darbo našumo lygį ir tokį pat civilizacijos lygį. Kai 
pramonė tapo taikomąja gamtotyra, minėtasis lygis ėmė gan grei
tai kilti, jis įgijo nenulinį greitį, visuomeninio darbo našumo lygio 
išvestinė tapo teigiamu dydžiu; asocijuotas, galinguose centruo
se sutelktas mokslas keičia tuos idealius ciklus, prie kurių techni
nė kūryba priartina realius gamybinius įrenginius. Tie pokyčiai 
vyksta kur kas dažniau negu anksčiau, ir todėl techninė pažanga 
įgyja ne tik nulinį greitį, bet ir nulinį pagreitį, ir dabar antroji vi
suomeninio darbo našumo išvestinė pagal laiką tampa teigiamu 
dydžiu. Tokioje gamyboje kiekvienas mokslinės kūrybos aktas įkū
nijamas „mikroskopiškai". Kartu su gamyba keičiasi asmeninės 
kūrybos, asmeninio likimo, asmeninių impulsų santykis su didelių 
masių, gyvenimu ir likimu. Pastarieji nustoja buvę statistiniais 
ansambliais, jų elgsenos dėsniai jau nėra pagrįsti individualių li
kimų ignoravimu. 

Taip išauga visuomenės ekonominė bazė, ir asmenybės neigno
ruoja akli, stichiški, statistiniai dėsniai. Socialinė ir moralinė har
monija išsivysto iš harmoningų visuomeninių formų, kurios atitin
ka gamybinių jėgų išsivystymą, konkrečiai „einšteininių" energijų 
įdiegimo į gamybą ekonominius padarinius. 

Atomo amžius gali tapti ir taps socialinės bei moralinės harmo
nijos era. Jo prielaida buvo kosminės harmonijos paieškos, atve
dusios į atomo branduolio energijos išlaisvinimą. 

Taip buvo surastas ryšys tarp Dostojevskio svajonės — žemės, 
neprisigėrusios žmogaus ašarų, ir Einšteino mokslinių idealų. 
Dabar retrospektyviai matome Dostojevskio kūryboje veržimąsi į 
tokius socialinius santykius ir į tokią iš jų išplaukiančią visuome
ninę moralę, kurie kuo išsamiausiai yra realizuojami padedant 
naujai mokslinei-techninei revoliucijai. 

Taigi fizikinėse, fizikinėse-techninėse, socialinėse ir moralinėse 
XX amžiaus idėjose yra teigiamas atsakymas į klausimą, kurį iškė
lė XIX amžius. Dar kartą pakartosime svarbiausius to klausimo 
bruožus. Jį aptikome Dostojevskio poetikoje, „šiurkščiame ekspe
rimentavime", siužetinių posūkių paradoksalume ir kartu melodin
gume, kalboje, kuri visa pajungta liguistoms, konvulsyvioms kosmi
nės ir moralinės harmonijos paieškoms, peizaže, kuris visada 
pabrėžia ir paryškina moralines bei intelektines kolizijas. 

Rasti Dostojevskio poetikoje ateičiai keliamą fundamentalų 
klausimą — tai tik vienas problemos aspektas. Yra ir kitas aspek
tas. Minėtasis klausimas negalėjo būti keliamas vien tik loginiu 
aspektu, jis turėjo nuskambėti lr menine forma. Dostojevskio poe
tika taip pat įtraukiama kaip būtina sudedamoji dalis į bendrą 
XIX amžiaus klausimą, siejama su svarbiausių mokslinių, sociali
nių ir estetinių šimtmečio idėjų visuma. 
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XIX amžius įvykdė uždavinį, kurį jam buvo iškėlęs XVIII 
amžius — Proto šimtmetis. Racionalizmas įsikūnijo racionalistinia
me moksle ir pramonėje, kuri nutolo nuo empirinių tradicijų ir 
daugiausia tapo taikomąja gamtotyra. Tačiau žemė ir toliau buvo 
„primirkusi žmonių ašarų nuo plutos iki centro", joje vyko mili
jonai lokalinių tragedijų — žuvo, skurdo ir pasmerkti vienišumui 
buvo pažemintieji ir nuskriaustieji žmonės, kurių likimas statis
tiškai buvo laikomas beverčiu bendrajai makroskopinei harmo
nijai. 

Naujos socialinės harmonijos ir naujų visuomenės gyvenimo 
materialinių sąlygų, kuriomis būtų paisoma „pažemintųjų ir nu
skriaustųjų" individualių likimų, buvo ieškoma Dostojevskiui 
nežinomais ir nesuprantamais būdais. Tačiau į tas paieškas turėjo 
įeiti meninis komponentas. XIX amžiaus kultūroje turėjo atsirasti 
(ir išlikti visiems laikams) vienišo, būties makroskopinės schemos 
ignoruojamo, pažeminto, žūstančio žmogaus paveikslas. Paveiks
las, o ne tik sąvoka, kadangi kaip tik paveikslas yra atsvara ma-
kroskopiniam ignoravimui, atsvara yra jo nepakartojamumas, 
individualumas, konkretumas, tai, ką perteikia poetika, o ne logi
ka. Sia prasme poetika tampa logikos eksperimentiniu patikrinimu: 
ji pastūmėjo mintį link konkretaus individo vaizdo. Tokie postū
miai yra Dostojevskio romanų posūkių scenos, tie kritiškieji mo
mentai, kuriuose pro realistinį audinį persišviečia minties, ieškan
čios pasaulyje racionalistinės harmonijos, kančios. Tokie postūmiai 
suteikia racionaliajai harmonijai realią būtį. 

Makroskopinės harmonijos ir lokalinio, mikroskopinio arba 
ultramikroskopinio tikrinimo kolizija atsirado ir fizikoje. Reliaty
vumo teorija pasaulinių linijų schemą laiko pasaulinės harmoni
jos pagrindu. Tačiau tos linijos tampa realiais fiziniais procesais, 
jeigu jos užpildytos mikroprocesais, sukeliančiais pasaulinės linijos 
variacijas, perėjimą nuo eventualios pasaulinės linijos, kuri būdin
ga vienam dalelių tipui, prie eventualios pasaulinės linijos, kuri 
būdinga kitam dalelių tipui. Tokie ultramikroskopiniai procesai 
vyksta elementariųjų dalelių virsmo metu. Tie virsmai neturi fi
zikinės prasmės be makroskopinių apibrėžimų: būdingi elementa
riųjų dalelių skirtumai pasireiškia jų pasaulinių linijų savybėmis. 

Su ultramikroskopinių ir makroskopinių sąvokų papildomumu 
fizika susidūrė ne tik elementariųjų dalelių teorijose. Ją taikant, 
siekiant šiuolaikinės fizikos raidos ekonominio ir socialinio efek
to, vėl susiduriama su makroskopinės schemos ir individualių likimų 
problema. Šiuolaikinės fizikos konstruktyvaus taikymo sąlyga — 
tai mokslo atsakomybė už kiekvieno žmogaus likimą jausmas. Tas 
toks intensyvus Einšteino jausmas daug kuo priklauso nuo ken
čiančio ir moralinės harmonijos ieškančio žmogaus paveikslų vir
t inės— paveikslų, kuriuos pasaulinei kultūrai davė Dostojevskis. 
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Bet šiuolaikinės fizikos konstruktyvus taikymas neatskiriamas 
nuo jos paradoksalumo ir radikalaus nutolimo nuo klasikinių ka
nonų sampratos. Tą sampratą kūrė visa kultūra, įskaitant literatū
rą ir meną. XIX amžiaus paskutiniame ketvirtyje ir XX amžiaus 
pradžioje buvo jaučiama, jog arti neišvengiamos radikalios per
mainos, formavosi samprata harmonijos, kuria baigsis revoliucija 
ir kuri bus revoliucinių idėjų išraiška, buvo suvokiama aplinkos 
disharmonija ir ieškoma pačių paradoksaliausių „neeuklidinių" 
(taip pat ir neeuklidinių be kabučių) kelių į kosminę ir moralinę 
harmoniją. 

Dabar galime grįžti prie būties, prie gamtotyros fundamentalio
sios problemos, materijos būties, ir prie sociologijos, istorijos, psi
chologijos ir moralės fundamentaliosios problemos—„dvasinės bū
ties", apie kurią Einšteinas kalbėjo su Salivenu. „Dvasinė būtis" 
prieštarauja nebūčiai, išbraukimui, anihiliacijai mąstančios asme
nybės, kuri įvairiausiais vardais buvo nagrinėjama visose pagrin
dinėse filosofinėse sistemose, pradedant Epikūru. Koks yra pirmo
sios problemos santykis su antrąja? 

Kaip žinome, dar Epikūras yra pasakęs, kad vieninga griežtai 
kauzalinių, absoliučiai tiksliai veikiančių fizikinių dėsnių sistema 
pavergia žmogų, sunaikina jo savarankiškąją būtį. Tačiau išei
tis — clinamen, atomų spontaniškų nukrypimų nuo fizikos dėsnių 
numatytų kelių koncepcija — anaiptol ne pragmatiška išeitis. Be 
clinamen nebūtis gresia ne tik žmogui, bet ir gamtai. Iš atomų būtų 
atimtas gebėjimas telktis į makroskopinius kūnus, ir jų judėjimas 
tuomet nesiskirtų nuo grynai geometrinių sąvokų. Taigi ta pati 
idėja prieštaravo ir „asmenybės susvetimėjimui" (tos vėlesnių 
laikų sąvokos antikiniam prototipui), ir „gamtos susvetimėjimui" 
(taip pat nesenos sąvokos prototipui). 

Kai antikinė mintis per amžių klodus ištiesė pagalbos ranką 
Renesansui, humanizmui ir naujųjų laikų mokslui, clinamen kon
cepcija pasirodė esanti - užmiršta arba nesuprantama. Absoliučiai 
apibrėžtų griežtų trajektorijų, kuriomis juda dalelės, schema, atro
dė, o ir iš tikrųjų buvo, proto galybės liudijimas ir jo laisvės argu
mentas. Klasikinio racionalizmo Achilo kulnas pasirodė esąs jo 
ribotumas: racionali schema nustatė tik dalelės elgseną. 

Jų būtis, jų atsiradimas ir ' sunaikinimas (t. y. jau žinomos 
Aristotelio „genezė" ir „ftora", prigimtis savybių, rodančių skir
tumą tarp dalelių ir taškų, kūno ir vietos, Demokrito „būties" ir 
Demokrito „nebūties") nebuvo racionaliai aiškinami. Jie tebebuvo 
apriorinio aiškinimo ribose. Nekreipiant dėmesio į klasikinio 
mokslo ir klasikinės filosofijos spinoziškąją causa sui, analizės pra
dinės grandys pasirodė esą nekintantys amžini dėsniai. Pati analizė 
galėjo tapti ir tapo gamtos loginiu išvedimu iš Logoso. Panlogizmas 
kildavo iš klasikinių aksiomų sustingimo, Iš jų apriorinės prigim
ties iliuzijų. 
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Tačiau Achilo kulno pažeidžiamumas nebuvo fatalinis, kol iš Pa-
rio lanko nebuvo paleista strėlė. Šiuo atveju jos teko ilgai laukti. 
Buvo nustatyta, kad klasikinio mokslo ribose sudėtingų judėjimo 
formų neįmanoma paversti paprastomis, buvo atrasts, jog kiekvie
noje naujoje medžiagos diskretinių dalelių hierarchijos pakopoje 
egzistuoja saviti dėsniai. Išaiškėjo, kad gamtoje evoliucionuoja 
gan bendri kūnų elgsenos dėsniai. Dialektinis požiūris į gamtą ne
laukė, kol bus atrastos dar radikalesnės transformacijos, jis žengė 
į priekį apibendrindamas XIX amžiaus atradimus ir numatydamas 
visišką apriorinių ir todėl sustingusių dėsnių išnykimą. Jis taip pat 
numatė, kad bus pereita prie materijos būties neapriorinės sam
pratos, ne vien prie materialių kūnų elgsenos. 

Tačiau tiktai mūsų šimtmetyje pradėjo formuotis toks pasau
lėvaizdis — vienareikšmis, atsiradantis iš eksperimento. Jis iki 
šiol dar nesusiformavo. Tikrai fiziniu causa sui ekvivalentu būtų 
pasaulio evoliucijos vaizdas, kurioje elementariosios dalelės ne 
tik juda ir sąveikauja, bet ir atsiranda bei išnyksta, ir tie procesai 
paaiškina dalelių substancines savybes ir kintančius jų elgsenos 
fundamentaliuosius dėsnius. Tokio pasaulėvaizdžio dar nėra, ir 
šiuolaikinė filosofija apibendrindama daugiau negu kada nors re
miasi išryškėjusiomis prognozėmis ir išryškėjusiomis mokslo ten
dencijomis. Kiekvienas mėginimas analizuoti neklasikinio mokslo 
poveikį žmogaus likimui, „asmenybės susvetimėjimui", kai igno
ruojamos minėtos prognozės ir tendencijos, būtų nepilnavertis. 
Šiuolaikinė filosofija negali likti mokslo „būsenos funkcija", ji 
negali tenkintis jau rastų, vienareikšmių rezultatų apibendrinimu, 
negali remtis momentine mokslo pažangos fotografija. 

Kaip tik gamtos dėsnių aprioriškumo ir nepajudinamumo iliu
zija buvo mokslo sukeltų būgštavimų dėl galimo „asmenybės su
svetimėjimo" pagrindas. Ne dialektinė, o metafizinė gamtotyra, ne 
gamtos dialektika, o gamtos apriorinė metafizika grasina žmogui 
nužmoginimu. Netrukus kiek apsistosime prie egzistencialistinės 
kritikos, nukreiptos prieš gamtos dialektiką, ir pasistengsime paro
dyti, kad tos kritikos pagrindas — šiuolaikinio mokslo tendencijų 
ignoravimas, jo neklasikinio stiliaus ignoravimas. Tačiau prieš 
tai stabtelsime ties XIX amžiuje susiklosčiusia situacija. 

Vokiečių klasikinė filosofija gavo klasikinės titulą todėl, kad 
pretendavo į filosofinio mąstymo amžinų kanonų vaidmenį. Ji 
stengėsi rasti pirmąsias būties ištakas. Jų atradimas nustoja būti 
„vienu iš atradimų", jis tampa „Atradimu". Tačiau fiziniai pro
cesai negali būti paskutinės analizės grandys. Terminas iizinial 
reiškia sąveikaujantys su kitais procesais, kintantys, reikalaujantys 
tolesnio analizavimo. Spinozos causa sui, pati su savimi sąveikau
janti gamta, ne tiktai sukurtoji, natūra naturata, bet ir kuriančioji, 
natūra naturans, negalėjo tapti klasikinės filosofijos vadovaujan
čiąja idėja. Tai buvo ultraracionalizmas, racionalizmas, peržengęs 
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kūnų elgsenos ribas, siekiantis racionaliai paaiškinti būtį. Tačiau 
jis peržengė ir klasikinio mokslo pozityvių rezultatų ribas ir galėjo 
remtis tiktai jo tendencijomis, imanentiniais prieštaravimais, ku
rie klasikinį mokslą vedė į neklasikinę revoliuciją. 

Hėgelio filosofija buvo savotiškas kompromisas — klasikinio 
mokslo dinamiškų tendencijų bei prieštaravimų išraiška ir kartu 
jo „klasicizmo", jo iliuzinio baigtumo išraiška. Prieš Hėgelį nukreip
tas Kierkegoro antiracionalistines idėjas tuo iliuziniu išbaigtumu 
daugiausia ir galima paaiškinti. 

Epikūras išvaduoja žmogų iš vergijos, iš paklusnumo svetimai, 
objektyviai, nuo jo nepriklausančiai apriorinei pasaulio tvarkai. 
Jis iškelia hipotezę, kuri papildo tokią pasaulio tvarką spontaniš
kais jos pažeidimais. Kierkegoras nemato mokslo „dezapriorizaci-
jos", pačios Hėgelio filosofijos „dezapriorizacijos" kelių. Jis neži
no, kaip apribotąjį racionalizmą (apribotą „pasaulio plytų" aprio
rinės būties ir jų judėjimo apriorinių dėsnių) paversti platesniu 
ultraracionalizmu. Ir jis nusigręžia nuo Hėgelio, nuo objektyvaus 
mokslo, nuo racionalizmo. 

Kierkegoras kalbėjo apie Hėgelio sistemą ir iš viso apie bet 
kokią filosofinę sistemą kaip apie kažką statiško, neigiančio judė
jimą. Filosofinė doktrina, į kurią įeina judėjimas, toleruoja indivi
dualų egzistavimą, ji nepriešiška j am 2 7 . Tačiau, Kierkegoro nuo
mone, sistema, grįsta logika, negali paaiškinti judėj imo 2 8 . 

Ar tokia formulė teisinga, kai kalbama apie Hėgelio sistemą? 
Juk ta sistema peržengė tradicijos, ieškojusios būties esmės jos 
nejudamume, ribas. Juk Hėgeliui abstrakti būtis esanti lygi taip 
pat abstrakčiai nebūčiai, ir ta kolizija atveria kelią konkrečiam 
tapsmui. Juk Hėgelio logikoje sistemingai įsikūnijo ta filosofinės 
minties linija, kuri ėjo nuo senovės ir visą laiką ieškojo būties 
esmės apriorinių abstrakčių schemų judėjime, keitimesi, pažeidi
muose ir konkretinimuose. Mums jau žinomi Epikūro clinamen bu
vo vieni iš tos dialektinės linijos mazgų. Kierkegoras žino apie tai, 
tai visiems žinoma. Tačiau danų filosofo dėmesys buvo nukreiptas 
į kitą Hėgelio sistemos aspektą, į jo sistemą siauresne ir savita 
prasme. Kierkegoras skiria jai priekaištus, ryškiai atskleidžiančius 
moralines, „žmogiškas" (kartais „per daug žmogiškas") kritikos iš
takas. Jis kalba apie kiekvieno filosofo asmenybę, apie jo gyveni
mą, kuris taip smarkiai skiriasi nuo jo idėjų. Kierkegorui filosofas 
turi būti panašus į senovės Graikijos dailininką, darantį ir savo gy
venimą meno kūriniu, arba į Sokratą, kuris ne „buvo filosofu", o 
buvo. Šis argumentas, sako 2ilsonas, priešininkams atrodęs never
tas atsakymo, buvo natūralus mąstytojui, kuris individualų egzis-

2 7 2r. Qilson B. L'être et l ' e ssence .—Paris , l c)48, p. 230. 
2 8 Kjerkegard S. Post Scriptum aux miettes phi losophiques .—Paris , 

1941, p. 73. 
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tavimą laikė vieninteliu realybės ir tiesos kriterijumi 2 9 . Sia'p ar 
taip, tas argumentas rodo moralines ir psichologines (taip svarbias 
Kierkegorui) jo pozicijos šaknis. Jį hipnotizavo tas Hėgelio siste
mos aspektas, kurį galima pavadinti (vartojant filosofo, gyvenusio 
du tūkstančiai metų prieš Kierkegorą, ir ateinančios kartos rašy
tojo terminologiją) „Visatos be įvykių" šmėkla, nepaliekančia 
žmogui kitokio vaidmens, tik „fizikų vergo" vaidmenį. 

Einšteinas buvo teisus, kai kalbėjo Salivenui ir Merfiui apie 
tai, kas yra, ir to, kas turi būti, nepriklausomumą, apie mokslo ir 
moralės nepriklausomumą vienas nuo kito. Tačiau, kaip pažymėta, 
mokslo dinamika priklauso nuo visuomeninių ir moralinių motyvų, 
o moralinių ir visuomeninių idealų realizavimas priklauso nuo 
mokslo. Taip buvo Epikūro laikais, taip buvo XIX amžiuje, taip 
yra ir dabar. Negalima nematyti moralinių motyvų poveikio anti
kinės atomistikos evoliucijai nuo Demokrito iki Epikūro. Dar la
biau negalima nematyti Kierkegoro moralinių idealų ir visuome
ninės būties jo gyvenamuoju laikotarpiu poveikio mąstytojo pozi
cijai mokslo atžvilgiu. Juk Hėgelio pasaulinė dvasia (modifikuotų, 
tačiau iš esmės nesikeičiančių ir apriorinių būties dėsnių personi
fikacija) gamtoje figūruoja kaip stichinė „mieganti dvasia", o žmo
nijos istorijoje pasiekia savimonę, įsikūnija valstybėje ir nesi
skaito su aukomis, ignoruodama individų likimus. Gnoseologinis 
protestas prieš apriorinę, nuo žmogaus nepriklausomą ir istoriją 
nužmoginančią jėgą (pereinantis į protestą prieš objektyvųjį moks
lą) — tai Kierkegoro kūryba. Estetinis ir moralinis protestas prieš 
objektyviausiąją būties harmoniją, savo ratais traiškančią gyvas 
būtybes, visiškai jas nužeminančią — tai Dostojevskio meninė 
kūryba. 

Apsistosime ties skirtumų tarp Kierkegoro filosofinės (šiek tiek 
kitokia negu tradicinė prasme) pozicijos ir Dostojevskio filosofinės 
(dar skirtingesne negu tradicinė prasme) pozicijos ištakų. 

Pasinaudosime šiokia tokia fizikine analogija. Paimkime abso
liučiai kietą kūną — idealiai stangrią kristalinę gardelę. Šioje 
idealioje sistemoje dalelės padėtį visiškai, be išlygų nulemia ma-
kroskopiniai dėsniai, čia nėra vidinių laisvės pakopų. XVIII am
žiaus ir XIX amžiaus pirmosios pusės fizika pakentė tokį makrosko-
pinį determinuotumą ir dalelės judėjimo atžvilgiu, jį apibrėždavo 
makroskopiniai dėsniai kiekviename taške kiekvienu momentu. In
divido padėtis ir elgsena feodaliniame dvare arba vėliau prūsiško
sios monarchijos tipo valstybėje buvo idealiai analogiška. Pagal 
Hėgelio sistemą čia buvo ne tik analogija: valstybė — absoliutinės 
dvasios, pereinančios per gamtą kaip pačios savęs pažinimo pa
kopą, įsikūnijimas. 

Dabar imkime termodinaminę sistemą. Čia dalelės elgsenos ne-

29 2r. Gilson E. L'ėtre et l'essence, p. 233. 
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nulemia makroskopiniai termodinaminiai dėsniai, pavyzdžiui, 
entropijos dėsnis, nustatantis tik vidutinius dydžius ir molekulių 
didelių statistinių ansamblių elgseną. Tai primena individo padėtį 
visuomenėje, kur viešpatauja akli stichiniai dėsniai. Jo individua
lios elgsenos tie makroskopiniai dėsniai nenulemia, jie ignoruo
ja ją. 

Ir pagaliau kvantinė sistema. Pavienės dalelės elgsena neigno
ruojama, dalelė sąveikauja su makroskopiniais kūnais ir tam 
tikromis sąlygomis individualiu elgesiu gali pradėti grandininę 
įeakciją. To individualaus elgesio apskritai nesąlygoja makrosko
piniai dėsniai. Jeigu tokia sistema figūruos analogijoje, iliustruo
jančioje žmogaus padėtį, tai čia gali būti kalbama apie jo padėtį 
iš tikrųjų harmoningoje visuomenėje be gamybos anarchijos, be 
klasių, visuomenėje, kur išnyksta tai, ką turėjo omenyje Marksas, 
kalbėdamas apie asmenybės susvetimėjimą. 

Kierkegoro protestas savo objektyviąja esme buvo protestas 
prieš „kristalinę gardelę". Jis labiausiai buvo nukreiptas prieš 
Hėgelį, prieš taikymą žmogaus gyvenimui dėsnių, analogiškų 
gamtos dėsniams. Hėgelio filosofijoje atsispindėjo klasikinio moks
lo prieštaravimai, kurie vedė jį pirmyn, tačiau kartu Hėgelio siste
moje atsispindėjo ir makroskopinių dėsnių klasikinės visagalybės 
absoliutinimas. 

Dostojevskis protestavo prieš žmonių likimų sutapatinimą su 
individualių dalelių likimu termodinaminėje sistemoje. Galėtume 
pasirinkti ir kitokių gamtamokslinių analogijų ir kalbėti apie žmo
nių likimų sutapatinimą su biologine kova dėl egzistavimo. Dosto
jevskis nesinaudojo tokiomis analogijomis, tačiau tiesiai kalbėjo 
apie visuotinės harmonijos statistinį pobūdį kaip bilieto į tą har
moniją grąžinimo priežastį. Abu — ir Kierkegoras ir Dostojev
sk is— negalėjo matyti nei makro- ir mikroskopinių dėsnių sam
pratos tolesnės evoliucijos būdų, nei asmenybės susvetimėjimo 
panaikinimo būdų. 

Kierkegoro protestas buvo gnoseologinis ir prieštaravo filosofi
jai, pagrįstai makroskopinių dėsnių visagalybe ir žmogaus laisvės 
vidinių pakopų neigimu. Tačiau tos laisvės vidinės pakopos buvo 
absoliutinamos ir vaizduojamos kaip nepriklausomos nuo makro-
skopinio pasaulio, nuo tos bendrybės, kuri vienija individualias 
egzistencijas. Kierkegoras nematė, kad iliuzinė yra ne tik „Visata 
be įvykių", bet ir „įvykiai be Visatos". Jis nematė, kad į tikrą, kon
krečią, nesustingusią būtį įeina ir individualios egzistencijos, ir 
makroskopinis integralus pasaulis, kad tie būties poliniai kompo
nentai vienas be kito praranda prasmę. 

Dostojevskis matė tuos polius. Žodis matė turi čia daugiau 
tiesioginę prasmę. Jis iš tikrųjų matė juos daug aiškiau negu 
realius daiktus, kaip būdinga genialių menininkų kūriniams. Prisi
minkime dar kartą Peterburgo vaizdą, kur „kiekvienas turi savo 
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niūrų rūpestį". Sis vaizdas neatskiriamas nuo priešingo vaizdo — 
visuotinės harmonijos, ignoruojančios visišką nužeminimą. Jie 
susilieja didžiausioje abstrakcijoje ir drauge kuo konkrečiausįąme, 
nužemintame, sugniuždytame amžinybės vaizde, kai Svidrigailbvaa 
kalbasi su Raskolnikovu. 

Dostojevskis negali atplėšti vieną nuo kito būties polių — eg
zistenciją ir integraliąją harmoniją, kadangi jo kūryba kupina 
racionalistinės poetikos, o jos ribose negalima nukrypti į logines 
konstrukcijas, reikia likti konkretumo sferoje, o čia būties polių 
ryšio negalima suardyti. 

Kierkegoro konstrukcijų pradinis taškas — abstraktus indi
vidas, kurio vidinė egzistencija yra filosofijos atmesta. 'Dostojevs
kio pradinis paveikslas — tai konkretus žmogus, konkretus, dūs
tantis nuo klykimo kūdikis, kuo konkrečiausias štabo kapitonas 
Snegiriovas. Kiekvienas iš jų, be abejonės, turi vidines laisvės 
pakopas, tiktai jos ignoruojamos, be to, ne filosofijos, o paties 
gyvenimo. To, kas individualu, konkretu, atskira, asmeniška, 
buvimas vaizduojamas estetiškai; tai rodo pati Dostojevskio poe
tika, detalių tikrumas, kiekvieno vaizdo melodingumas, paradoksa
lus, prieštaringas, tačiau neabejotinas melodingumas, rodantis, 
kad prieš mus žmonės, kurių konkretus gyvenimas ne tik neigia
mas teoriškai (tai svarbu Kierkegorui ir jo vienminčiams), bet ir 
sukaustytas, sugniuždytas, nerealizuotas. Jau ne loginių konstruk
cijų tikslumas ir griežtumas, o poetika ir jos neturintis precedento 
gebėjimas kurti konkretų paveikslą tampa intelektualių kolizijų 
arbitru. Kierkegoras kalba apie žmogų. Kalba su skausmu, su kar
tėliu, su emociniu polėkiu, su tragišku gyvenimo nepilnavertišku
mo ir mirties neišvengiamumo jutimu. Dostojevskis pateikia visą 
žmogaus konkretumą, ir konkretūs bruožai — drebančios rankos, 
prislopintas šnibždesys, sumišusi šypsena — rodo individualaus gy
venimo realumą, be kurio makroskopinis pasaulis tampa vaiduok
liškas. Kierkegoro nuomone, mintis įkūnyta Logoso diktatūroje, at
metusioje iracionalų individo gyvenimą. Anot Dostojevskio, mintis 
įkūnyta individo, kuriam priešinasi visumos iracionalumas, intelek
tinėse kolizijose. Todėl Kierkegoras, pirmiausia filosofas, tampa ira
cionalizmo adeptu, o Dostojevskis, menininkas, tampa racionalisti
nės poetikos korifėjumi. 

Persikelkime dabar į mūsų laikus. Šiuolaikiniai egzistencialistai, 
panašiai kaip ir jų pirmtakai, norėtų išlaikyti barjerą tarp gamtos 
dėsnių ir žmonijos istorijos dėsnių, kad pastaroji nebūtų nužmogin
ta. Paliesime tiktai 2. P. Sartro ir 2. Ipolito pastabas 1961 metais 
diskusijoje tema „Ar dialektika yra tik istorijos dėsnis ar ji taip 
pat ir gamtos dėsnis" 3 0 . Egzistencialistų gamtos dialektikos kritika 

80 Marxisme et existentialisme: Controverse sur la dialectique.— Paris, 
1962. 
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toje diskusijoje buvo susijusi su bendra antipatija gamtos ir žmo
nijos gyvenimo vienijimui tais pačiais dėsniais. 

Savo kalboje 2. Ipolitas pareiškė, kad mėginimai rasti bendrus 
gamtai ir žmonijos istorijai dialektikos dėsnius, gamtos „istorizaci-
ja" ir istorijos „natūralizacija" sukels sunkių pasekmių 3 1 . Sartras, 
plėtodamas tą mintį, teigia, kad gamtos dialektika — dialektikos ka
tegorijų ir dėsnių taikymas gamtai paverčia žmogų pasyvia būtybe, 
pavaldžia vieningai natūraliai pasaulio tvarkai. „Jautiesi esąs vi
siška skruzdė ir net paprastas skaičius" 3 2 . 

Šių pastabų, kaip ir senos antipatijos istorijos dėsnių vienijimui 
su gamtos dėsniais, pagrindas, kaip pamatysime, yra dabartinės 
gamtotyros radikalaus neklasikinio pobūdžio ignoravimas. Savo pra
nešime (juo buvo pradėta diskusija 1961 metais) Sartras sako, kad, 
norint suprasti žmonių likimus, gamtą reikia traktuoti kaip anaiptol 
nedialektinių jėgų visumą. Čia kalbama apie gamtos jėgas, kurioms 
suprasti nereikia peržengti klasikinio mokslo ribų. Kaip tik jos yra 
natūrali žmonių visuomenės aplinka. „Visus įrankius ir mašinas,— 
bent kol neturima omenyje atominė energija,— žmogus naudoja 
kaip inercijos, kurią jis čia randa, funkciją, o ne kaip dialektinio 
judėjimo funkciją. Ir žmogus — t a i dialektinis kūrinys, kurį gamta 
supa kaip aplinka, bent šiuo lygiu" 3 3 . Ankstesnėje frazėje Sartras 
aiškina, kad inercija — tai bendras pagrindas to, ką galima paaiškin
ti neperžengus klasikinės mechanikos ribų. 

Įdomus, yra ryšys tarp gnoseologinių principų ir to mokslo, ku
riuo naudojasi žmogus, apibūdinimo! Ypač tarp bendrųjų gnoseolo
ginių principų ir gan trumpalaikių bei sąlygiškų apibūdinimų. 
„Bent kol neturima omenyje atominės energijos naudojimo..." O 
jeigu turimas omenyje toks naudojimas ir jį būtinai reikia turėti 
omenyje? Jeigu kaip tik mokslo neklasikinis turinys ir neklasikinis 
stilius nustato jo poveikį žmogaus likimui? 

Negalima manyti, kad klasikinis mokslas yra už gamtos dialek
tikos ribų. Neklasikinis mokslas daro dialektines sąvokas akivaiz
desnes, fiziškai suvokiamas, ir kaip tik todėl klasikinio mokslo dia
lektinis apibendrinimas tam tikru mastu buvo neklasikinio mokslo 
pranašystė, neklasikinė prognozė, imanentinių prieštaravimų kon
statavimas, klasikinio nenuginčijamumo išsižadėjimas. Kai tas kla
sikinis nenuginčijamumas sugriūva, su juo išnyksta pagrindas ira
cionalizmo, užtariančio niekinamą ir apriorinės, nepajudinamos bei 
absoliutinės pasaulio tvarkos atstumiamą individualybę. Tačiau to 
maža. Neklasikinis mokslas daro fiziškai jaučiamą ir kitą dalyko 
pusę. Vienetas be clinamen, be „įvykių" tampa fantomu („...nešvan
kiausia nuobodybė",— sako velnias, kalbėdamasis su Ivanu Kąrama-

" Ten pat, p. 46. 
*> Ten pat, p. 82. 
8 3 Ten pat, p. 10. 
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zovu). Tačiau vienetas — tai fantomas ir tuo atveju, kai jis neįeina 
į Visuotinybę, kai nėra clinamen disimetrijos, paverčiančios atsitikti
nius dalelės klydinėjimus makroskopine linija, kai individualus pro
cesas nesąveikauja su integraliuoju. Toks individualybės susveti
mėjimas vyksta ir gamtoje, ir žmonijos gyvenime, ir čia kalbama ne 
apie analogiją, tikriau, ne vien tik apie analogiją, o apie realią 
gamtos ir žmogaus vienovę, apie realius vieningus dialektinius 
dėsnius ir sąvokas. Neklasikinis mokslas gan akivaizdžiai demonst
ruoja vieningus būties dialektinius dėsnius, aprėpiančius gamtą ir 
žmonijos istoriją. Kaip tik jų vienovė ir yra bendriausias pagrindas 
tokiems suartėjimams kaip „Einšteinas—Dostojevskis". Dabar pa
matysime (iš dalies jau matėme), kad toks suartėjimas leidžia su
prasti mechanizmą, prieštaraujantį asmenybės igronavimui ir „gam
tos susvetimėjimui". 

Pradėsime nuo antrojo, nuo „gamtos susvetimėjimo". Mokslui, 
kuris tenkinasi kūnų elgsenos aprašymu ir analizavimu, gresia to
kio susvetimėjimo pavojus. Jeigu dalelės judėjimas traktuojamas tik 
kaip perėjimas iš vieno erdvės taško į kitą, tai judėjimas nebesi
skiria nuo keturmačio geometrinio vaizdo.- pasaulinė linija tampa 
grynai geometrinė sąvoka, gamta sugeometrinama. Tobulinant fun
damentalias pasaulio sampratas, viena pagrindinių linijų buvo gam
tos gelbėjimas nuo tokio susvetimėjimo, fizikos gelbėjimas nuo ab
soliutaus sugeometrinimo. Kvantinė • mechanika buvo svarbiausias 
tos linijos taškas. Ji priskyrė dalelei sąveiką su makroskopiniu kū
nu, keičiančią jos dinaminius kintamuosius, kurie daro pasaulinę 
liniją neryškią, tačiau suteikia jai fizikinę prasmę, gelbsti ją nuo 
„susvetimėjimo". Tačiau, norint įsitikinti, kad tokia tendencija uni
versali, reikia šiuolaikiniame moksle įžvelgti jo tendencijas, reikia 
prognozinio požiūrio į jo turinį ir stilių. Kaip sąlygiška tos gan rea
lios tendencijos iliustracija buvo nagrinėjama virsmų ir atgaminimų 
schema, vieno tipo dalelių virtimas kito tipo dalelėmis diskrečiuose 
erdvės-laiko narveliuose. Tačiau grynas virsmų vaizdas neturi fi
zikinės prasmės. Virsmų sąvoka neturi prasmės, kol nėra pasaulinės 
linijos sampratos: virsmas suprantamas kaip perėjimas nuo vienos 
tam tikromis aplinkybėmis galimos pasaulinės linijos prie kitos. 
Mes atsigaminusią dalelę sutapatiname su pradine ir turime tokią 
teisę tik numatydami perėjimą prie dalelės makroskopinės pasau
linės linijos. Pasaulinės linijos eina per nenutrūkstantį erdve-laiką 
ir be jo išdėstytoje schemoje figūruojantis netolydus, trūkus erd
v e - l a i k a s praranda prasmę. Savo ruožtu pasaulinė linija — tai dau
gybė pasaulinių taškų, dalelės, kuri kuo nors skiriasi nuo paties 
pasaulinio taško, lokalizacija erdvėje-laike. Vadinasi, čia reikia, 
kad būtų dalelė, turinti, neskaitant lokalizacijos, kokių nors nekar-
tezianiškų savybių, šiuo atveju, virsmo savybių. Susidaro tam tik
ras uždaras ratas: du poliai — dalelės pasaulinės linijos ir jos ult-
ramikroskopinis virsmas — reikalauja, kad kiekvienam iš jų even-
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tualiai egzistuotų antrasis polius. Fizinis turiningumas tampa kažkuo 
panašiu į pinigus iš žinomos anekdotinės situacijos: „Iš ko jie gy
vena? J ie skolinasi vienas iš kito!" 

Tačiau šiuolaikinėje fizikoje tokia situacija yra leistina.'Ji iliust
ruoja skirtumą tarp dalelės individualios „egzistencijos" ir jos fizi
nės būties, į kurią, be egzistencijos, įeina ir dalelės makroskopinės 
savybės. Jeigu virsmai be pasaulinių linijų makroskopinio karkaso 
praranda fizikinę prasmę, vadinasi, ultramikroskopinis, ultrarelia-
tyvistinis diskretusis pasaulis neturi fizinės būties be einšteiniškojo, 
nenutrūkstamų judėjimų, nenutrūkstamų pasaulinių linijų reliaty
vistinio pasaulio. Tie pasauliai daro vienas kitą negalimą. Tačiau 
vienas be kito jie praranda fizikinę prasmę. Virsmas be pasaulinių 
linijų — sąvoka be turinio. Pasaulinė linija be virsmų — fizikine 
prasme neturinti turinio sąvoka, grynai geometrinis įvaizdis. 

Ar turi prasmę kategorijų, atsiradusių kvantinėje lauko teorijo
je, apibendrinimas, jų iškėlimas iki bendrųjų, lilosofinių kategorijų 
rango? Kitaip tariant, or reikia apibendrinti tas fizikinės kilmės są
vokas taip, kad jos galėtų būti taikomos ir ne fizikoje, ne gamtoty
roje, analizuojant istorinius žmonių likimus? 

Teigiamas ir neigiamas to klausimo sprendimas atitinka dvi kon
cepcijas, susidūrusias 1961 metų diskusijoje ir atvirai arba neatvirai 
kovojusias tarpusavyje dar XIX amžiuje. Jeigu gamta pavaldi iš 
principo kitiems dėsniams negu istorija, tai istorijos „natūralizaci
ja", apie kurią kalbėjo Sartras ir Ipolitas, neteisėta. Tačiau jeigu 
tie dėsniai vieningi, jeigu kartu su žmogaus dialektika („žmogus — 
dialektiškas kūrinys") egzistuoja gamtos dialektika, jeigu gamta yra 
dialektikos bandomasis triušis, tai „natūralizacija" neišvengiama. 

Egzistencija, kurios ginti stojo Sartras ir Ipolitas,— tai suabso
liutinta viena būties pusė. Anksčiau, kalbant apie Einšteino pašne
kesį su Salivenu, buvo paliesta individualaus intelektinio ir emoci
nio žmogaus gyvenimo absoliutaus realumo problema, jį izoliavus 
nuo gamtos ir nuo visuomenės, t. y. nuo to, kas „antasmeniška", 
Egzistencializmas suabsoliutina izoliuotą sąmonės srautą. Raciona
lizmas iškelia tą srautą už individualios sąmonės ribų, paverčia eg
zistenciją būtimi, tiria kitą būties sudedamąją dalį. Toks suvieniji
m a s — tai ne tik mokslo psichologija, bet ir istorija. Tai yra apskri
tai minties ir kūrybos istorijos svarbiausias aspektas, svarbiausia 
potekstė. Dabartinėje neklasikinėje fizikoje tokia potekstė dažnai 
tampa tekstu. Dabartinis mokslininkas negali žengti nė vieno žings
nio į priekį, nepakildamas praktiškai nuo asmeninės egzistencijos 
prie objektyvaus užasmeniškumo ribų, prie objektyviojo gamtos 
ratio ir žmonijos kolektyviojo proto, ieškančio to ratio. 

Tokia „būties tendencija"— aiški dialektinė tendencija. Ji išryš
kėja kaip vienas nuo kito neatskiriamų aspektų — makroskopinio ir 
mikroskopinio sąsaja, kaip kvantinio objekto ir mikroskopinio ob
jekto neatskiriamumas, makroskopinės disimetrijos ir lokalių ult-
11* 
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ramikroskopinių poslinkių neatskiriamumas. .Toks aspektų papildo
mumas nepanašus j makroskopinių lokalių modelių neatskiriamumą 
nuo kinetinės dujų teorijos. Čia lokaliniai procesai neignoruojami. 
Kiekvienas individualus aktas gali sukelti grandininę reakciją ir 
pakeisti makroskopinių jvykių eigą. Integralieji dėsniai nustoja būti 
nepriklausomi nuo mikroskopinių, lokaliųjų individualių procesų. 
Atitinkamai keičiasi mokslinio pažinimo stilius. Mikroskopiniai ir 
ultramikroskopiniai procesai apibrėžia visuotinių dėsnių, valdančių 
kosmoso evoliuciją, taikymo ribas. Atitinkamai tie dėsniai aiškiai, 
fiziškai praranda nenuginčijamą ir nekintamą pobūdį. 

Prisiminkime, kad būtent dėsnių apriorinis nenuginčijamumas 
atrodė esąs grėsmė žmogui. Atrodė todėl, kad jau klasikiniame' 
moksle dialektinė mintis pamatė įgimtus, vidinius prieštaravimus, 
apribojančius kosminių dėsnių, pradinių kategorijų ir sąvokų sta
bilumą. 

Neignoruojant naujo, iš principo neklasikinio dabartinio mokslo 
pobūdžio, negana to, žiūrint į jį prognoziškai (be to dabar mokslo 
apibendrinimai aiškiai neįmanomi), senieji būgštavimai atrodo ar
chaiški. Mokslas, kurio fundamentaliųjų dėsnių turinys nėra ap
riorinis ir nenuginčijamas, kai jo dėsniai plinta ir universalėja, ne
gali būti grėsmingas kaip nužmoginantis. Tačiau dabar klausimas 
gali būti keliamas truputį kitaip. Ar gali neklasikinio mokslo dia
lektinis apibendrinimas, šiuolaikinė gamtos dialektika įnešti savo 
indėlį į asmenybės, priešingos jos susvetimėjimui, objektyvacijos 
procesą? 

Tas gan bendras filosofinis klausimas glaudžiai susijęs su visai 
konkrečiais ir praktiškais klausimais. Archaiškas gamtos dialekti
kos, esą nužmoginančios istoriją, vaizdas verčia neskirti mokslui 
techninių, techninių-ekonominių, socialinių ir kultūrinių poslinkių, 
kurie turi suteikti žmogui grynai žmogaus funkcijas, objektyvuoti jo 
mintį, pradinio argumento vaidmens; Priešingai, realusis neklasiki
nio mokslo apibendrinimo vaizdas pagrindžia tokio vaidmens jam 
priskyrimą. Koks gi ryšys tarp neklasikinio mokslo ir asmenybės 
objektyvacijos? 1 

Apibūdinant neklasikinį mokslą, buvo kalbama apie „būties ten
denciją", priešingą „gamtos susvetimėjimui". Reikia' tik parodyti, 
kad ta tendencija susijusi su priešinga „asmenybės susvetimėjimui" 
tendencija. Ryšys čia nėra traktuojamas tik kaip analogija, jis ro
do realią gamtos ir žmonijos istorijos vienybę, kategorijų, bendrų 
gamtai ir istorijai, realumą. 

Dalykas tas, kad socialiniai procesai, vedantys į asmenybės ob-
jektyvaciją, susiję su neklasikinio mokslo taikymu. Neklasikiniais, 
klasikiniu požiūriu paradoksaliais procesais pagrįsta technika sutei
kia žmogui specialią žmogaus funkciją —vis bendresnių gamybos 
pagrindų, vis fundamentalesnių mokslinių-techninių principų per
tvarkymą. Asmenybės objektyvacija vyksta per „grandininę re-

324 

akciją", apie kurią neseniai buvo kalbama: individas gali realizuoti 
savo mintį taip, kad rezultatai būtų makroskopiniai. Toks makro-
skopinis individualios sąmonės ir individualios veiklos rezultatas 
yra individo gyvenimo prasmė, gyvenimo, paverčiančio žmogaus, 
kuriam būdinga makroskopinių ir lokaliųjų aspektų neatskiriamu
mas, individualią egzistenciją būtimi. 

Vėl grįžome prie mokslo realizavimo problemos, taip pat ir even
tualaus realizavimo, ir jo ryšio su mokslinės kūrybos stiliumi, psi
chologija ir moraliniais motyvais. Šiuo požiūriu reliatyvumo teorija 
ir neklasikinis mokslas apskritai pakeitė mokslo realizavimo ir jo 
suartėjimo su praktika prasmę. 

XVII—XVIII amžiuose klasikinės fizikos suartėjimas su praktika 
atvedė į mašininės gamybos ir su ja susijusių naujų visuomeninių 
sąlygų atsiradimą. Reliatyvumo teorijos suartėjimas su praktika ve
da į atomo erą. Atominė energija ir visa', kas ją lydi, nuo branduo
linės alchemijos iki kibernetikos,— tai ne paprastas mokslo taiky
mas, tai pats mokslas. Mokslo taikymas ir mokslinis eksperimentas 
susilieja tokiose srityse kaip kosmoso tyrimai, atominių reaktorių 
konstravimas ir naudojimas, lazerių ir kibernetinių mašinų kūri
mas. Gamybos uždaviniu tampa jau ne vien tik ir ne tiek tam tikro 
pastovaus tipo prietaisų kūrimas, o kiek galima spartesnis perėji
mas prie naujų prietaisų; gamybos kriterijumi tampa ne mokslinės-
techninės pažangos lygis, o tempai; cechai, o kartais ir patys prie
taisai, pavyzdžiui, kosminiai laivai, tampa laboratorijomis, o labo
ratorijos savo ruožtu tampa cechais. 

Pažvelgę į ateitį ir įsivaizdavę naujausių fizikinių idėjų plates
nio taikymo kontūrus, įsitikintume, kad atomo era pagrįsta reliaty
vumo teorijos taikymu mikroskopinio ir ultramikroskopinio pasaulio 
problemoms, reliatyvumo teorijos sąryšių, valdančių procesus ato
mo branduolyje ir elementariųjų dalelių sąveiką, taikymu. Čia su
siduriame su ta reliatyvumo teorijos puse, kuri nukreipta į ateitį, į 
vieningąją elementariųjų dalelių ir laukų teoriją. Jos taikymas — 
poatominės civilizacijos perspektyva. 

Tos linkmės yra labiausiai atitrūkusios nuo praktikos, jai toli
miausios, tolimos net vienareikšmiškai fizikinei teorijai šiuolaikinės 
fizikos tendencijos, savo dvasia sutampančios su siekiais, kurie buvo 
užvaldę Einšteiną ketvirtajame—šeštajame dešimtmečiuose. 

Neklasikinio mokslo įkūnijimas yra atominės energetikos paver
timas pagrindine elektroenergetinio balanso sudedamąja dalimi, 
kvantinės elektronikos pavertimas pagrindiniu gamybos svarbiau
sių šakų technologiniu metodu, radikalus žmogaus gyvenimo eko
loginių sąlygų pakeitimas, žmogaus gyvenimo esminis pailginimas 
lr visiškas darbo pobūdžio pakeitimas. 

Šiuolaikinio mokslo poveikis darbo pobūdžiui leidžia įvertinti 
Einšteino idėjų reikšmę žmonių gyvenimui. Išskleiskime darbo kom
ponentus didėjančiais rekonstruojančio poveikio technikai laips-
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hiais. Gausime tokią eilutėj esamų įrengimų eksploatavimas, naujų, 
efektyvesnių konstrukcinių ir technologinių schemų tų pačių fizi
kinių principų ribose paieškos, naujų fizikinių principų paieškos. 
Jau dabar matome, kaip smarkiai padidino darbo rekonstmktyvų 
komponentą automatiniai mechanizmai, pakeitę darbininką pirmoje 
tos eilutės grandyje. Toliau: kibernetiniai įrengimai, galintys keisti 
savo konstrukciją, leidžia žmonėms susikaupti prie dar elektyves-
nių uždavinių. Kibernetika nepakeičia žmogaus, bet pakeičia jo kū
rybinio darbo pobūdį. Pažangiausi šiuolaikinės technikos pavyzdžiai 
rodo, kaip darbas susilieja ne su atskirų problemų, o su vis kardi
nalesnių būties problemų — kosmoso sandaros, elementariųjų dale
lių ir laukų problemų — tyrimu. Toks darbo pobūdis nesuderinamas 
su visuomeniniu išnaudojimu. 

Taigi Einšteino mokslinė kūryba ir apskritai neklasikinis mokslas 
yra susiję su žmonijos dvasine ir materialine emancipacija. Tai ir 
yra kūrybinio žygdarbio nemirtingumas. Nemirtingas bus ir Einštei
no paveikslas, demonstruojantis išsižadėjimą visko, kas asmeniška 
ir kasdieniška, vardan pasaulio, kaip sureguliuotos, priežastinių ry
šių vienijamos visumos, pažinimo. 

Kada nors kiekvienas žmogus žinos apie gamtą daugiau negu ži
nojo Einšteinas. Tačiau jis iš Einšteino darbų semsis išsižadėjimo 
to, kas asmeniška, jis girdės juose didžiulės širdies plakimą. Skai
tydami Einšteino kūrinius, žmonės visada stebėsis ir minties atletiš-
kumu, ir jos kilnumu. 

Stai jis stovi prieš mus, be galo geras, paskendęs savo mintyse. 
Prieš mus — jo gyvenimas: Miuncheno gimnazija, kelionės po Ita
liją— Viduržemio jūros krantai, miestai ir muziejai, studijų metai 
Šveicarijoje, Berno patentų biuras, profesūra, Berlynas, karas, pa
saulinė šlovė, kelionės, nacistų pogromai, ilgi metai Amerikoje ir 
atominės bombos tragedija. Prieš mus jo kūryba: Brauno judėjimo 
dėsniai, fotonų atradimas, specialioji reliatyvumo teorija, bendroji 
teorija, mėginimai sukurti vieningąją lauko teoriją. 

Prisiminkime eiles apie dievą, kuris, davęs žemei Niutoną, ap
švietė pasaulį, ir apie velnią, atsiuntusį Einšteiną, kad vėl panar
dintų Visatą į tamsą. Apšviesti visiems laikams absoliučius būties 
dėsnius — tai iš tikrųjų aukščiau žmogaus galimybių ir net ketini
mų. Atsisakyti tos šviesos, kuria Visatą buvo apšvietęs Niutonas, ir 
drauge bet kokios šviesos — tai galėjo būti velnio inspiracija. Ta
čiau pereiti nuo šviesos, įžiebtos Niutono, prie vis ryškesnio Visa
tos apšvietimo, niekad nelaikyti vaizdo, išnirusio apšvietus Visatą, 
galutiniu ir niekad neprilyginti senojo apšvietimo panaikinimo pa
nardinimui į tamsą — visa tai turi grynai žmogiškojo įkvėpimo ir 
genijaus žymę. Ir tai padarė mąstytojas, kuris buvo vienas iš di
džiausių visų laikų fizikų ir drauge vienas pačių žmogiškiausių sa
vo kartos žmonių. 
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EINŠTEINAS IR M O C A R T A S 
\ 

\ 

Karlą susitikome su Einšteinu Arau 
mokyklos valgykloje, kur mums vi
sada būdavo taip linksma. Mes no
rėjome pagriežti Mocarto sonatą. 
Kai prabilo Einšteino smuikas, man 
pasirodė, kad kambario sienos prasi
plėtė ir pirmą kartą prieš mane iš
kilo tikrasis Mocartas su heleniško-
jo grožio aureole, su jo aiškiomis 
linijomis, čia žaismingai grakščio
mis, čia galingomis ir pakiliomis. 
„Tai dieviška, mes turime pakarto
ti!"— sušuko Einšteinas. 

Hansas Bilanas 

Filosoiiniu požiūriu Mocartas atro-
\ do dar nuostabesnis reiškinys, negu 

jis pasirodė mums kaip puikių mu
zikinių kūrinių autorius. 

Stendalis 

Kiekvienąkart sugretinus Einšteino idėjas su kito mąstytojo arba 
menininko kūrybos stiliumi, atsiskleidžia tam tikras naujas relia
tyvumo teorijos kūrėjo pasaulėžiūros ir psichologijos aspektas. To
kie sugretinimai apskritai atskleidžia vieną bendrą tendenciją — ėji
mą nuo pasaulinės harmonijos scheminių apmatų prie tikrosios 
fizinės būties, geometrinio karkaso užpildymą individualiais, loka
liais įvykiais, proto individualizuojančios funkcijos realizavimą. Ku
rią gi Einšteino genialumo savybę atskleidžia sugretinimas: „Ein
šteinas — Mocartas"? Kaip susijusi — ir ar susijusi — Einšteino meilė 
Mocarto kūriniams su toli gražu neaiškiomis, tačiau gan esminėmis 
Einšteino mąstymo ypatybėmis, su jo moksliniais idealais? 

Sugretinimas su Mocarto muzika atskleidžia Einšteino žygdarbio 
romantizmą ir apskritai neklasikinės fizikos romantizmą, neklasikinio 
mokslo idealo romantizmą. Kalbama visiškai ne apie tą romantizmą, 
kurį Ostvaldas savo garsiajame mokslininkų skirstyme į romantikus 
ir klasikus supriešino su klasicizmu. Čia kalbama ne apie įprastinę 
XVIII amžiaus klasicizmo ir XIX amžiaus romantizmo charakteristi
ką, kuria grindžiama naujųjų laikų kultūros periodizacija. Norint 
kalbėti apie romantizmą kaip apie mokslinės kūrybos bruožą, šią 
sąvoką reikia traktuoti daug platesne versija, net platesne negu 
romantizmas, apie kurį kalba Hėgelis savo „Estetikoje"— prie toa 
Hėgelio sąvokos netrukus grįšime. 
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Jau Hėgelis romantizmą laikė Jeigu ne neistorine kategorija, tai 
bent kategorija, peržengiančia tam tikros epochos ribas, kaip ir tam 
tikro žanro ribas. Istorinis požiūris į romantizmą Hėgelio veikaluose 
išplaukia iš to, kad toks kūrybos ypatumas pirmiausia įkūnijamas 
tam tikros epochos kultūroje ir tam tikrame meno žanre. Toks, yra 
iš viso Hėgeliui būdingas loginių kategorijų ir istorinių apibūdinimų 
santykis. Tikroji romantizmo istorinė analizė turi tam tikra prasme 
priešingą kryptį: tos sąvokos turinys keičiasi vykstant istoriniam 
procesui, jis darosi neapriorinis, įgyja naujų ypatybių ir į romantiz
mo evoliuciją įtraukia tiek pačių pagrindinių apibrėžimų, tiek są
vokos žanrinių ribų peržiūrėjimą. Į romantizmo turinį įtraukiama 
mokslinė kūryba. Siuo požiūriu neklasikinis mokslas išryškina tai, 
kas buvo būdinga ir klasikiniam mokslui. Pastarojo klasicizmas 
(negalėjo nustelbti neklasikinio, labai romantiško akompanimento. 
Tačiau čia dera nutraukti išankstines ir todėl gan abstrakčias pasta
bas apie mokslinį. romantizmą ir apžvelgti tą biografinę medžiagą, 
kuri leidžia jas sukonkretinti. 

Apie Einšteino požiūrį į Mocartą (tas požiūris yra pradinis ana
lizės taškas) ir apskritai apie Einšteino muzikinius polinkius ir sim
patijas galima spręsti iš daugelio atsiminimų, pavyzdžiui, iš Emilio 
Gilbo — vokiečių muzikanto, kartą vadovavusio labdarybės koncer
tui, kuriame dalyvavo Einšteinas, įspūdžių ir vertinimų. 

Einšteino griežimas smuiku nebuvo virtuoziškas, bet pasižymėjo 
tyrumu, pasitikėjimu ir nuoširdžia ekspresija. Iš. smuikininkų atli
kėjų jam didžiausią įspūdį darė Joachimas. Einšteinas visą gyveni
mą prisimindavo, kaip jis atlieka Bethoveno dešimtąją sonatą ir 
Bacho čakonas. Smuikininkų pasirodymuose Einšteiną žavėjo griež
tas kūrinio architektonikos perteikimas. Priešingai, atlikėjo asme
nybės išryškinimas mažiau jaudino Einšteiną. Tai atitiko jo paties 
griežimo smuiku būdą. 

Einšteinas nuolat jautė poreikį impiovizuoti prie rojalio. Jis sa
kydavo, kad, išvykęs iš namų, visada ilgisi klavišų. 

Einšteinas labiausiai jautė simpatijas Bacho, Haidno, Šuberto ir 
Mocarto kūrybai. Bacho muzikoje Einšteiną žavėjo gotikinė archi
tektonika. Pasak Moškovskio, į aukštybes kylanti Bacho muzika 
Einšteinui asocijavosi ne tik su architektūriniu kylančios į dangų 
katedros vaizdu, bet ir su darnia matematinių konstrukcijų logika 

Labai sudėtingas buvo Einšteino požiūris į Bethoveną. Jis suprato 
Bethoveno kūrybos didybę, tačiau Einšteino nejaudino dramatiškos 
simfonijų kolizijos ir jį labiau žavėjo kompozitoriaus kamerinės 
muzikos skaidrumas. Bethoveno simfonijos atrodė jam kaip besiblaš
kančios ir kovojančios autoriaus asmenybės išraiška, jose asmeninis 
turinys nustelbia objektyviąją būties harmoniją. Hendelis žavėjo 
Einšteiną muzikinės formos tobulumu, tačiau mąstytojas čia nematė 

1 MouiKOBCKuū, c. 201. 
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gilesnio prasismelkimo į gamtos esmę. Šumanas atrodė jam origi
nalus, rafinuotas ir melodingas, tačiau Einšteinas jo kūriniuose ne
jautė apibendrinančios minties didybės. Šubertas buvo jam 
artimesnis. 

Kai Einšteinas klausydavosi Vagnerio muzikos, jam atrodydavo, 
kad jis mato Visatą, kurioje tvarka įvesta genialaus kompozitoriaus, 
o ne esančią už to, kas asmeniška, Visatą, kurios harmoniją kompo
zitorius perteikia labai atsidavęs ir nuoširdžiai. Galbūt įspūdį iš dalies 
nulėmė kompozitoriaus asmenybė, tačiau Einšteinas Vagnerio kūri
niuose nematė savojo „aš" išsižadėjimo — objektyviosios būties tie
sos. Tos tiesos jis neįžvelgė ir Richardo Strauso kūryboje; Einšteinui , 
atrodė, kad Strausas atskleidžia muzikoje tik išorinius būties ritmus. 
Einšteinas galėjo žavėtis Debiusi muzikos garsais, kaip kokiu nors 
matematiškai darniu, tačiau ne fundamentaliu uždaviniu moksle. 
Tačiau jį žavėdavo tiktai kūrinio struktūra. Einšteinas muziką su
vokdavo be galo „architektūriškai". Galbūt todėl jis nesuprato Bram
so. Einšteinui atrodė, kad kontrapunkto sudėtingumas neleidžia jaus
ti paprastumo, tyrumo, nuoširdumo, kuriuos jis labiausiai vertino. 
Kaip ir moksle, tyrumas ir paprastumas atrodė esą adekvataus būties 
vaizdavimo garantija. Aistringo žavėjimosi objektu, minčių valdovu 
visada būdavo Mocartas. 

Einšteino požiūris į Mocartą ir apskritai muzikinės simpatijos 
nepasikeitė iki jo gyvenimo pabaigos. 1952 metų rugsėjį į Prinstoną 
atvyko jaunas australų pianistas Manfredas Klainas. Jis lankydavosi 
pas Einšteiną, skambino jam ir kalbėjosi su juo įvairiausiomis, daž
niausiai muzikinėmis, temomis. 

Einšteinas yra minėjęs Klainui apie savo nuolatinį poreikį imp
rovizuoti prie rojalio. „Tokia improvizacija yra man taip pat būtina, 
kaip ir darbas. Ir viena, ir kita leidžia tapti nepriklausomu nuo 
aplinkos. Šiuolaikinėje visuomenėje be to apsieiti negal ima" 2 . 

Klainas pasakoja apie Einšteino meilę Mocartui ir apie tą malo
numą, kurį jam suteikdavo trumpos Sumano ir Šuberto pjesės. 
Einšteinas pokalbiuose minėdavo, be Mocarto, tik operas „Fidelį" 
ir „Borisą Godunovą". „Aš manau,— kalbėjo Klainas,— jis užsiminė 
apie jas todėl, kad tose operose skamba socialiniai motyvai — lais
vės tema". 

Toliau Klainas pasakoja, kaip, pokalbiui pasibaigus, jie nusileido 
į pirmą aukštą, kur stovėjo kažkada mokslininkui padovanotas 
Bechšteinas. Klainas paskambino vieną iš Mocarto sonatų. Einštei
nas buvo sužavėtas. Paskui atliko Bethoveno sonatą (op. 111). Klai
nas norėjo užkrėsti Einšteiną savo pagarba Bethovenui. Tačiau Ein
šteinas, jausdamas išklausyto kūrinio grožį ir jėgą, negalėjo pritarti 
jaunojo pianisto jausmams. 

2 2r. Michelmore, p. 251. 
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„Pakeliui namo,— prisimena Klainas,— aš galvojau apie ryšį tarp 
Einšteino koncepcijų ir Mocarto muzikos. Pastaroji ne tik puiki, ne 
tik gracinga. Ji turi kažkokio nepriklausomumo nuo laiko, vietos 
ir aplinkos. Tai muzika Einšteinui" 3 . 

Klainas, matyt, buvo labai arti klausimo esmės. Pradinė Einštei
no idėja — judėjimo fundamentaliųjų apibrėžimų nepriklausomybė 
nuo atskaitos sistemos pasirinkimo. Ta idėja gan sudėtingai ir ne
ryškiai susijusi su domėjimusi objektyviuoju „neasmenišku" pasau
liu, su Einšteino domėjimusi, kuris buvo ne tik jo mokslinių ieško
jimų šerdis, bet ir nuolatinis psichologinis kūrybos fonas. Su tokiu 
fonu susijusi Einšteinui būdinga pagarbi iškilminga pažiūra į ob
jektyviąją pasaulio harmoniją. Ir mene Einšteiną viliojo „muzikos 
sferų" atspindys: ne mistinė gamtos sudvasinimo iliuzija, o raciona
listinis pasaulio harmonijos suvokimas. Mocarto muzikoje toks su
vokimas nuspalvina asmenines nuotaikas, kitų kompozitorių kūry
boje stipriau jaučiama kitkas — išryškinimas to, kas asmeniška, nu
spalvina gamtos suvokimą. 

Tačiau jeigu Mocarto muzikoje pasaulio harmonija nuspalvina 
asmenines nuotaikas, tai ji kartu tampa ne tik pasaulio sandaros 
schema, ne tik jos brėžiniu, ji pati tampa, be visa kita, asmenine 
nuotaika, įgauna asmeninį, intymų, emocinį efektą; ji susijusi nė 
tik su pasaulio pažinimo logika, bet ir su to pažinimo romantika. 

Toks „muzikos Einšteinui" apibūdinimas yra susijęs su gan pla
čiomis istorinėmis-kultūrinėmis problemomis. Ir gana plačiomis fi
losofinėmis problemomis. Pirmoji iš jų nužymėta epigrafe Hanso 
Bilano — Einšteino mokslo draugo iš Arau mokyklos laikų — prisi
minimuose. Sunku pasakyti, ar įspūdis, kurį sukėlė Einšteino grie
žiama Mocarto sonata, buvo grynai asmeninis, galbūt jį sukėlė ne 
vien tik Einšteino atlikimo būdas, bet ir pokalbiai Arau moksleivių, 
iš kurių vienas tuo metu jau mąstydavo apie kardinalines būties 
problemas. Kad ir kaip ten būtų, pastaba apie Mocartą „su heleniš-
kpjo grožio aureole, su jo aiškiomis linijomis..." turi gilią prasmę. 

„Heleniškasis grožis" visada b u v o ir bus įkvėpimo šaltinis visose 
kultūros srityse. Tačiau estetikos kanonai neišsemia tos sąvokos. Jo 
turinio neišsemia ir antikine tikimybę pagrįsta prielaida: meno ob
jektas turi būtigrožis; šią prielaidą nuodugniai analizavo Lesingas 
„Laokoonte" l. Ties ja verta apsistoti. 

Antikiniam graikų genijui grožis — tai realizuota harmonija. Tai 
harmoningos architektūrinių ar skulptūrinių formų proporcijos —. 
žmogaus veido ir kūno formų. Tačiau ir pačioje Visatoje grožis iš
reiškiamas išbalansuota statiška erdvinių proporcijų harmonija. Dan
gaus sferų, natūralių vietų ir savaiminių judėjimų sistema — tai, be 

3 Ten pat, p. 252. 
4
 Лессинг Г. Э. Избр. —M., 1953, c. 392—396. 
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Visa kita, estetinis idealas, kuriuo buvõ persmelkta antikinė kosmö*, 
logija. Ir ne tik antikinė. Keplerio sferų muzika nebuvo gryna fan
tazija, ir didžiojo astronomo siekimas rasti ratio empiriškose Saulėsį 
sistemos proporcijose išreiškė svarbią mokslui XVI—XVII amžių 
minties tendenciją. Tačiau ir moksle, ir visoje naujųjų laikų kultū
roje statiškąją harmoniją papildo dinamiškosios harmonijos idėjos, 
o pastarosios estetinė išraiška yra statikos kanonų griovimas. Prieš 
visuomeninę statiką, prieš nekintamą visuomeninių formų kartojimą, 
prieš nekintamas moralines ir estetines tradicijas kyla karnavalinis 
juokas, Servanteso satyra, Ariosto šypsnys. Klasicizmas, orientavęsis 
į antikos kanonus, yra kupinas kanonų griovimo iš romantizmo arba 
ikiromantistinių pozicijų. XVIII amžius — ne tiktai racionalistinių 
„aiškių linijų" viešpatija. Šiai viešpatijai prieštarauja žaismingai 
grakščių pažeidinėjimų, sensualistinio ir emocinio kanoniškai aiškių 
linijų užpildymo opozicija. 

Tokia tendencija atima iš kanonų jų platoninį geometrinį tyrumą. 
Ikiromantinis laikotarpis — tai būties intervencija, jis užpildo pa
saulį įvairovėmis, tuo, kas individualu, spalvinga. Jis sufizina pa
saulį, jis paverčia pasaulėvaizdį iš brėžinio įvairiaspalve drobe. 
Pats žodis „ikiromantizmas"—sąlyginis: jis reiškia tikrąjį roman* 
tizmą, jeigu juo išreiškiame ne laikotarpio apibūdinimą, bet kažką 
vientisa, kas modifikuojasi, tačiau vienaip ar kitaip modifikuotas 
yra būdingas bet kuriai kultūrai, bet kuriam menui, bet kuriam 
mokslui. 

Pažvelkime šiuo požiūriu į „žaismingą ir grakščią" Mocarto mu
zikos dedamąją. Ji susipina su tuo, kas „galinga ir prakilnu". To
kiame susipynime, kaip pamatysime,— pagrindas to, kas Mocartą 
daro artimą Einšteinui. Ta i—romant inė dedamoji. Į melodiją, kur 
nuoseklūs pasažai vysto ir tęsia vieningą temą, j audinį, kur visi 
ornamentai pajungti makroskopinei kūrinio idėjai, įsipina iš temos 
vienareikšmiškai neišplaukiančios netikėtos variacijos, prie kurių ir 
priklauso Bilono apibūdinimas (o galbūt ir Einšteino?): „žaismingos 
ir grakščios". Kokia jų funkcija? Ir kas jose galėjo pasirodyti koge-
nialu Einšteino mąstymui? 

Einšteinas sakydavo, kad Mocarto muzikoje nėra nė vienos ne
reikalingos natos. Toji pastaba pasakyta ryšium su Bernardo Šou 
kūrybos apibūdinimu. Einšteinas sako, kad Šou pjesės primena jam 
Mocarto kurinius, ir tęsia: 

„Šou prozoje nėra nė vieno atliekamo žodžio, taip-pat kaip Mo
carto muzikoje nėra nė vienos nereikalingos natos. Tai, ką vienas 
darė melodijos sferoje,— kitas daro kalbos sferoje: nepriekaištingai, 
beveik nežmoniškai tiksliai perteikia savo meną ir sielą" 5. 

„Nežmoniškas tikslumas" ir nereikalingų žodžių bei natų nebu
vimas reiškia, kad vienu atveju kalbinis, antruoju muzikinis kūrinio 

8 Эйнштейн, т. 4, c. 146. 
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audinys pajungtas temai. Taip pat kaip ir dalelės padėties bei im
pulso tikslumas reiškia pavaldumą makrpskopiniam dėsniui. Tačiau 
prisiminkime paradoksalų ir netikėtą replikų pobūdį Šou pjesėse. 
Ir netikėtas, iš kūrinio idėjos tiesinio vystymo neišplaukiančias 
Mocarto arabeskas. Ir paradoksalias Einšteino konstrukcijas... 

Einšteinui menas turi ne tik loginę sandarą, bet ir sensualines 
šaknis, ir žmogaus siela atspindi pasaulį bei visą jo įvairiaspalvę, 
įvairialytę esmę. Tačiau ir reliatyvumo teorijos, ir kvantinės me
chanikos pasaulėvaizdis — čia jos yra vieningos — tai įvairialyčio ir 
paradoksalaus pasaulio vaizdas. Cia prieiname prie gnoseologinės 
Einšteino programos pagrindinio punkto, kur buvo sutelktos tolesnio 
reliatyvumo teorijos vystymo jėgos, vieningosios lauko teorijos ir 
reliatyvistinių bei kvantinių .idėjų paieškos varomosios jėgos Ein
šteino nuomone, visos „nusidėjimo protui" formos, visos Epikūro 
clinamen šiuolaikinės analogijos, visas mikroskopinis ir ultramikro-
skopinis mokslo aspektas išreiškia pasaulio vaizdo objektyvųjį po
būdį. 

Pasaulio atspindys išlaiko jo elementų individualizaciją, neiš-
tirpdydamas jų makroskopiniame vaizdinyje, nepaversdamas pasau
lio vienspalve schema. Schemos netikėtos variacijos rodo pasaulio 
objektyvumą. 

Tokią objektyvumo idėją Einšteinas išsakė kalbėdamasis su Ra-
bindranatu Tagore 6 . Pastarasis patį sureguliuoto ir pažinaus pasaulio 
buvimą siejo su pažįstančio proto buvimu. Einšteinas gynė pasaulio 
objektyvaus ralio, egzistuojančio ir be jį pažįstančios dvasios, kon
cepciją. Po kelių Tagorės replikų, formuluodamas pašnekovo pozici
ją, Einšteinas sako: 

„Tačiau tai reiškia, kad tiesa arba grožis nėra nepriklausomi 
nuo žmogaus". Ir, patvirtinęs tą teiginį, klausia: „Jei staiga nebūtų 
žmonių, ar Belvederio Apolonas nustotų būti gražus?" Tagorė su
tinka ir su ta išvada. „Aš sutinku su tokia grožio koncepcija,— 
atsako jam Einšteinas,—tačiau negaliu sutikti su tiesos koncepcija". 

Tagorės nuomone, mokslinė tiesa susilieja su estetine verte. Jis 
sako: 

„Nesunku įsivaizduoti protą, kuriam įvykių nuoseklumas vystosi 
ne erdvėje, o laike, pariašiai kaip natų nuoseklumas muzikoje. To
kiam protui realybės koncepcija bus artima muzikinei realybei, ku
riai Pitagoro geometrija neturi jokios prasmės". 

Einšteinas užima priešingas pozicijas. Jam įvairovė laike negali 
•būti tikra be įvairovės erdvėje. Taip pat kaip senovės materialis
tams (Lukrecijus yra gan aiškiai tai išreiškęs savo poemoje) ir visai 
vėlesnei materialistinei filosofijai, ir visam vėlesniam mokslui. Savo 
ruožtu erdvinė įvairovė negali būti reali be laiko įvairovės (tai 

• Ten pat, p. 130—133. 

skiria Einšteino koncepciją nuo Niutono koncepcijos). Tačiau kas 
tokiu atveju muzika objektyvaus pasaulio ir tiesos atžvilgiu? 

Einšteinas atskiria objektyvios rnokslinės tiesos sąvoką nuo gro
žio, susijusio su žmogaus vertinimu, sąvokos. Tačiau kaip su grožio 
sąvoka yra susijęs pasaulio pažinimo emocinis akompanimentas? 

Plėtodamas savo teiginį: „grožis yra gyvenimas", Černyševskis 
rėmėsi Hėgelio grožio gamtoje, kaip žmogaus, žmogaus asmenybės 
pranašautojo, koncepcija. 

„Detaliai įvairiose gamtos viešpatijose teigti mintį, jog grožis 
yra gyvenimas ir, tiksliausiai tariant, gyvenimas, kai turima ome
nyje žmogus ir žmogaus gyvenimas, aš laikau nereikalingu dalyku, 
kadangi (ir Hėgelis, ir Fišeris nuolatos kalba apie tai) grožį gamtoje 
sudaro tai, kas primena apie žmogų (arba, vartojant Hėgelio ter
miną), pranašauja žmogų, kad grožis gamtoje turi grožio reikšmę 
tik tada, kai turimas omenyje žmogus (didinga, gili mintis!)" 7. 

Tačiau kas žmoguje, žmogaus asmenybėje yra realizacija to „pra
našavimo", kuris sutampa su grožiu gamtoje? 

Einšteino nuomone, toks žmogaus sąmonės turinys, realizuojantis 
grožio sąvoką, buvo gamtos pažinimas, jos objektyviojo ratio pa
žinimas, ir tas emocinis bei moralinis pakilimas, kuris neatskiriamas 
nuo tiesos pažinimo ir kurį Einšteinas, sekdamas Spinoza, vadina 
amor intellectualis. 

Čia Einšteino mintis įsilieja į racionalistinės estetikos srautą, ta
čiau siekia daug toliau negu klasikinis racionalizmas. Paliesime tik
tai muzikos problemas. Leibnicui muzika — nesąmoningas džiaugs
mas sielos, „kuri skaičiuoja pati to nežinodama" 8. Skaičiavimai 
išreiškia pasaulio harmoniją. Leibnicas sako, kad muzika — tai „uni
versalios harmonijos, kurią dievas paleido į pasaulį, imitaci ja" 9 . 
Jis lygina muziką su darnia visata: „Niekas nėra taip malonu jaus
mams kaip muzikos sąskambiai, o protui — gamtos sąskambiai, ant
rosios atžvilgiu pirmoji — tik mažas pavyzdys" 1 0 . 

Taigi muzika — sensualus („jausmams") ir mažas universalios, 
protu suvokiamos pasaulio harmonijos ekvivalentas, nesąmoningas 
pasinėrimas į tą iš tikrųjų matematinę harmoniją. Tačiau Einšteinui 
pasaulio harmonija — ne matematinė, o fizikinė. Nei aritmetika, nei 
geometrija neperteikia fizikinės harmonijos. Reliatyvumo teorijoje 
in vitro harmonija — tai keturmačių pasaulinių linijų karkasas, ta-

7
 Чернышевский H. Г. Поли. собр. соч. в 10-ти томах. — M., 1049, 

т. 2, с. 13. Skliaustuose žodžiai, kuriuos Išbraukė cenzorius A. Nikitenka 
spausdinant Černyševsk lo disertaciją, 

8 Tie žcdžlai yra Leibnico laiške Holbachui. Cituojama pagal km: 
Haase R. Leibni/ und die Muzik, 1963, S. 16." 

9 Ten pat, p. 25. 
1 0 Ten pat, p. 38. 
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čiau reliatyvumo teorijoje in vivo toks karkasas reikalauja -fizikinio 
užpildymo. 

Tokią pasaulio harmonijos sampratą atitinkanti estetinė koncep
cija skiriasi nuo Leibnico koncepcijos. Perfrazuojant pastarojo for
mulę, galima pasakyti, kad muzikoje siela", dar nežinodama pasaulio 
sandaros, pasineria į ją, eksperimentuoja, susiduria su netikėtumais, 
juokiasi iš klaidžiojimų, iš kurių išsivaduoja, individualizuoja visa
tos detales, mato jų clinamen, mato pasaulio ir geometrinės schemos 
skirtumus. 

Ir kartu ji atskleidžia ir išreiškia nepažintą dalyką. Racionalis
tinis sutapatinimas neišreiškia to, kas nepažinta, jis sutapatina ne
pažinta su pažintu ir tai yra pasaulio aiškinimas. Nepažinta išreiš
kiama tuo, kas neįprasta, netapatu pažintam, keičia tai, kas jau 
•žinoma apie pasaulį. Taip išreikšti nepažinta būdinga ir muzikai, ir 
mokslui, jei turėsime omenyje jo neklasikinę, romantinę dedamąją. 
Savo aforizmuose apie mokslą Einšteinas sako: 

„Muzika ir tiriamasis darbas fizikos srityje skirtingos kilmės, ta
čiau juos sieja vienas tikslas — siekimas išreikšti tai, kas nepažinta. 
Jų reakcijos skirtingos, tačiau jie papildo vienas kitą" u . 

Mokslas atskleidžia tai, kas nepažinta gamtoje. Muzika atsklei
džia tai, kas nepažinta žmogaus sieloje, ir atskleidžia kaip tik tai, 
kas negali atsiskleisti kita forma, išskyrus muziką. Tačiau tai — p a 
pildomi komponentai. Einšteino nuomone, pasaulio pažinimas — svar
biausias žmogaus sielos turinys. Būtent sielos: ne tik intelekto, bet 
ir emocionalaus gyvenimo, kadangi mokslas, kaip jį suprato Ein
šteinas, tai labai emocionalus procesas. Toks mokslo supratimas 
liečia bet kokį mokslą, tačiau jis tampa ypač akivaizdus ir ypač 
svarbus mokslo pažangai neklasikiniame moksle. Pastarasis išsižada 
amžinų kanonų, jis visus savo teiginius patikrina eksperimentu, 
jis gan aiškia forma rodo savo gilų žmogišką pobūdį, savo ryšį su 
pažinimo evoliucija, atmesdamas visa, kas aprioriška, kas nepriklau
so nuo tos evoliucijos. Neklasikinis mokslas yra racionalistinis, ta
čiau jo racionalizmas nėra priešpriešinamas sensualiniam gamtos 
suvokimui, nenublukina gamtos ir todėl jį atitinka ne sausa moks
linio saljerizmo logika, ne harmonijos ištirpimas algebroje, o tikrai 
mocartiškas emocionaliai sodrus pažinimas. 

Emocijų sodrumas verčia modifikuoti grakštumo sampratą, apie 
kurią taip dažnai kalbama apibūdinant Mocarto muziką. Paralelė 
„Mocartas—Einšteinas" verčia taip pat modifikuoti ir truputį patiks
linti grakštumo kriterijaus prasmę moksle. Tas kriterijus paprastai 
siejamas su tam tikros sąvokos vienareikšmiu būtinumu ir su moks
linės koncepcijos bendrumu. Iš tiesų čia kalbama apie tą patį. Są
vokos vienareikšmis būtinumas reiškia, kad ji natūraliai, be spe
cialių ad hoc įvestų prielaidų išplaukia iš bendrų principų ir logiškai 

» Эйнштейн, т. 4, c. 142—143, 

neišvengiama. Tokia samprata turi dailumo pačia tiesiausia ir ele
mentariausia prasme: ji išdailinta, rasta, apibrėžta, skirtinga nuo 
kitų netikslių,, atsitiktinių, neišplaukiančių iš bendriausių prielaidų.. 
Tačiau tai ir reiškia, kad sąvoka pasirodo esanti bendra, kad konst
rukcija, į kurią ji įeina, apima gan plačią faktų sritį. Būtent taip 
„grakštumą" apibrėždavo Puankarė. Einšteiniškoji mokslo koncep
cija reikalauja kažkiek modifikuoti pateiktąją grakštumo koncepci
ją. Ir tik taip modifikavus, mokslinės koncepcijos grakštumas tampa 
artimu Mocarto muzikai. Toje muzikoje, tokioje darnioje, tokioje 
natūralioje ir ištobulintoje jau minėta prasme, visą laiką jaučiamas 
nepakartojamas kiekvienos frazės grožis. Kiekviena frazė, kiekvie
nas akordas neištirpdytas visumoje, jis neišblukintas pavaldumo vi
sumai, jis tarsi kalba apie kiekvieno momento nepakartojamumą, 
apie jo būtį, apie jo individualią vertę, nesutapatinamą su bendru 
kūrinio temos vystymu. Kiekvienas akordas ne tik pajungtas visu
mai, jis tarsi įkūnija tą visumą ir, klausydamasis Mocarto, panašiai 
kaip pats kūrėjas, pajauti akimirkoje, natoje, akorde, frazėje loka
linį visumos įkūnijimą, kažką, kas turi amžiną būtį. Ir visą laiką 
skamba žaisminga Ironija, artima tai, kurią Šileris įžvelgė Gėtės 
kūryboje, kitaip sakant,— pasirengimas nukrypti nuo racionaliosios 
pagrindinės linijos į sensualinį suvokimą. Ir kartu toje ironijoje 
slypi tikras rimtumas: muzika išreiškia tikrąją būtį, užpildančią 
bendrąją schemą prieštaringu, įvairialyčiu, nukrypstančiu nuo sche
mos turiniu; muzika perduoda ne tik būties logiką, o pačią būtį, ji 
paliečia ne tiktai mintį, bet ir emocinę sferą. Čia viskas sulydyta 
ir vieninga. Ironija, atlaikanti viską ryjančią visumos diktatūrą. 
Džiaugsmas minties, persmelktos jausmo ir todėl jaučiančios realu
mą to, kas individualu, lokalu, akimirkiška. Liūdesys dėl išnykimo 
to, kas lokalu. Ramus liūdesys — tylus Mocarto liūdesys, kurį Sten
dalis priešpriešino italų kompozitorių — Mocarto amžininkų — nuo
ta ikai 1 2 . 

Visa tai jauti klausydamasis Mocarto. Tačiau kažkas panašaus 
siel6je sukruta ir skaitant Einšteiną. Tą emocinį akompanimentą 
kartais nustelbia loginės analizės melodija, tačiau jis niekada ne
išnyksta. Jis darosi ypač aiškus skaitant Einšteino> laiškus, apžvalgas, 
skirtas bendrosioms mokslo problemoms, straipsnius apie amžinin
kus ir praeities mąstytojus, autobiografijos metmenis. Čia yra ir 
humoro, ir įsitikinimo mokslinių koncepcijų realumu, ir to ryškaus 
įvairiaspalvio gyvybiškumo, apie kurį prisimena Infeldas, ir liūde
sio. Su Mocarto Rekviem derinasi tas liūdesys, apie kurį buvo kal
bama antrojoje šios knygos dalyje, liūdesys dėl žmogaus gyvenimo 
nepakartojamumo, rami, tačiau sielvartinga gaida penktajame—šeš
tajame dešimtmečiuose Einšteino rašytuose nekrologuose ir prisimi
nimuose. Tačiau Einšteino emocinis gyvenimas derinasi su Mocarto 

Стендаль. Собр. соч.—M., 1959, т. 8, с. 287—288. 
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humoru. Kaip ir Mocarto, Einšteino humoras neatskiriamas nuo liū
desio. Einšteinas žvelgė į tikrovę su humoru, kad galėtų apsisaugoti 
nuo per daug žeidžiančių įspūdžių. Jis atsakydavo į juos sąmojumi, 
kartais linksmu, kartais kandžiu. Franko nuomone, aštrus žodis 
Einšteinui turėjo tokį pat vaidmenį kaip Mocarto sonatų atlikimas: 
juk Mocartas taip pat tragiškiems pasaulio įspūdžiams suteikdavo 
gyvų ir linksmų garsų pavidalą 1 3 . 

Einšteino humoras buvo susijęs su pačiais giliausiais jo pasau
lėžiūros pagrindais. Jis rašė, kad determinuotumo bendroje būties 
harmonijoje jautimas padėjo jam pakelti grubius ir atstumiančius 
tikrovės įspūdžius ir buvo neišsemiamo pakantumo šaltinis. Einštei
nas citavo jam labai tolimą pažiūromis Šopenhauerį: „Žmogus gali 
daryti, ką nori, tačiau jis nepajėgia padaryti to, ko jis norėtų no
rėti", kad išreikštų žmogaus valios "determinuotumą. Mintis apie tai, 
kad visi, žmonių norai ir poelgiai įeina į vieningo determinuoto pa
saulio sistemą, kažkaip švelnino atsakomybės jautimą ir leido iš
vengti ypač sunkių įspūdžių. 

„Sunkiuose išmėginimuose ir grubiuose reginiuose paguoda ir 
neišsenkamo pakantumo šaltinis man buvo tas suvokimas. Jis švel
nino lengvai pažeidžiamą atsakomybės jausmą ir leido per daug 
rimtai nežvelgti nei į save, nei į aplinką. Toks gyvenimo suvokimas 
palieka vietos humorui" 1 4 . 

Būtų per daug paviršutiniška tapatinti tuos Einšteino jausmus ir 
mintis su fatališku susitaikymu su tikrove. Einšteino pasaulėžiūros 
pagrindas buvo tvirtas tikėjimas visatos objektyviąja harmonija ir 
didis visuomeninės harmonijos siekimas. Visą mokslinį tempera
mentą Einšteinas sukaupė fizikinio paveikslo, išreiškiančio gamtos 
harmoniją, sukūrimui. Visa, kas buvo tokio paveikslo pagrindas, 
įgydavo Einšteinui milžinišką reikšmę, ir jis dirbo su neįtikėtina 
įtampa bei aistra, nagrinėdamas konkrečias fizikines ir matematines 
problemas, kurių sprendimas buvo būtinas pagrindinėms erdvės, lai
ko ir judėjimo koncepcijoms apibendrinti. Tai, kas Einšteinui atrodė 
šalutiniai dalykai, tiesiogiai nesusiję su vieningu fizikiniu pasaulio 
vaizdu, nedomino jo arba domino jį labai mažai. Be to, tolesnis 
fizikinių koncepcijų apibendrinimas nuolatos viliojo Einšteiną vis 
tolyn; jam atrodė, kad naujasis uždavinys (1905 metais — specialioji 
reliatyvumo teorija, 1908—1916 metais — bendroji reliatyvumo teo
rija, antrame šimtmečio ketvirtyje — vieningoji lauko teorija) kur 
kas svarbiau už visa, kas padaryta iki šiol; iš čia tokios dažnos 
humoristinės gaidelės vertinant, kas padaryta, ir absoliutus rimtumas 
to, kas bus, atžvilgiu. 

Į visuomenines problemas — atskirus ir konkrečius supančio gy
venimo įspūdžius — Einšteinas galėjo žiūrėti humoristiškai ir labai 

" Iv. Frank, p. 281—282. 
14 Comment je vois le monde, p. 9. 

pakančiai, tačiau karas, skurdas ir obskurantizmas keldavo jam nuo
latinę, niekuo neapmaldomą neapykantą. Einšteinas nebuvo visuo
meninis kovotojas, nors jo sporadiški pasisakymai kėlė didžiulį vi-, 
suomeninį rezonansą ir efektą. Jis nebūtų galėjęs pakeiti supančio 
gyvenimo kasdieninių įspūdžių, jeigu nebūtų suvokęs visuotinio bū
ties sąlygotumo, jei nebūtų tikėjęs žmogaus idealų pergale, jei 
nebūtų jautęs susiliejimo su pasaulio harmonija, o tai buvo pagrin
dinė Einšteino vidinio gyvenimo ypatybė. Tas jautimas atverdavo 
kelius pabėgti nuo kasdienybės, jis leisdavo labai ramiai ir kartais 
humoristiškai žvelgti į supantį pasaulį ir į savo paties būtį. Jau 
žinome apie jo potraukį į vienatvę, apie kurį dažnai kalbėdavo ir 
pats Einšteinas, ir daugelis jį pažinojusių. Jame nebuvo nė krislelio 
egoizmo; Einšteinas vengė ne tik kasdieninio bendravimo su aplin
kiniais, bet vengė ir savo paties kasdieniškojo „aš" „antasmeniško" 
labui. Negana to, jis iš tikrųjų ne tiek šalinosi aplinkinių, kiek sten
gėsi izoliuotis, o nuo savo kasdieninių interesų bėgo visą laiką. 

Taigi Einšteinui humoras buvo bėgimas į tai, kas „antasmeniška". 
Jis praėjo ir pro helertiškąjį pasipūtimą bei ribotumą, karingąjį 
obskurantizmą, nesupratimą, abejingumą, dažnus puldinėjimus prieš 
jo asmenį ir jo idėjas (pro pagrindines visuomeninės piktžaizdes, 
pro militarizmą ir išnaudojimą jis nepraeidavo niekada!), jis peržen
gė per visa tai, neprarasdamas nieko, kadangi viskas, kas lietė jį 
asmeniškai ir privačiai, atskirai, Visa „būties atomistika" negalėjo 
užgožti Einšteinui visos Visatos, visos žmonijos ir visa tai likdavo 
labai- ramaus ir dažniausiai humoristinio traktavimo objektu. 

Bėgimo į „antasmeniška" forma ir buvo Einšteinui jo „mocartiš
ki" polinkiai. Tačiau žaismingieji Mocarto muzikos ornamentai ne-
užgoždavo Einšteinui pagrindinių tyrumo ir grakštumo motyvų. 

Einšteino kūryboje pagrindinis kelias į „antasmeniška" buvo 
bendrų (vis bendresnių!) koncepcijų, atskleidžiančių Visatos har
moniją, kūrimas. Visuomeniniais klausimais humoristinis požiūris 
į blogį švelnino slogius įspūdžius, tačiau netaikstė su jais. Todėl 
humoras peraugdavo į ironiją, kartais gan žeidžiančią. 

Einšteino juokavimai, pavyzdžiui, „dievas — dujų pavidalo stu
burinis", atrodė kai kam cįniški, tačiau ciniška vadindavo ir Mo
carto muziką. Ta „nerimta" maniera šokiruodavo bestia serioza, vi
sur esančius Saljerius, pruderie rėmėjus, Helerto tipo filisterišką 
aplinkumą universitetų miesteliuose, „pavaldinius",— jų vardas le
gionai. 

Ta maniera iš tikrųjų buvo pavojinga. Aiškumas ir ironijos deri
nys — ginklas prieš bet kokį dogmatizmą, apie tai rašė Šileris, api
būdindamas Gėtės idėjas. 

Tačiau ne ironija, ne tragiškų įspūdžių modifikavimas į ramią 
pašaipą buvo pagrindinis Einšteino jausmas, kai jis klausydavosi 
arba grodavo Mocartą. Svarbiausias buvo melodingumo — raciona
laus, šviesaus,, vienareikšmio ir drauge netikėto atskirų garsų it 

337 336 



muzikinių frazių ryšio — jausmas. Juk toks- pat jausmas prabunda 
ir skaitant Einšteiną: vienareikšmės ir kartu netikėtos išvados su
kuria nuostabią mokslinės minties melodiją, o į tekstą jbarstyti iro
nijos grūdeliai primena linksmus Mocarto pasažus. 

Tačiau ir Mocarto humoras, ir Einšteino humoras, jų artimumas, 
jų neaiškus, gal nesąmoningas ryšys turėjo gilesnį ir dar neaiškesnį 
pagrindą. Iš jo išplaukia ir humoristiniai Mocarto pasažai, ii Ein
šteino humoras. O įsilieja jie į labai platų ir galingą to viską griau
nančio ir viską kuriančio juoko srautą, kurį M. Bachtinas taip taik
liai pavadino karnavaline kultūra. Tačiau, kai tik susiejame Mocarto 
humorą ir Einšteino humorą su tuo karnavalinės kultūros srautu, jie 
jau neatrodo kaip XVIII amžiaus didžiojo kompozitoriaus tragedijos 
ir mūsų šimtmečio didžiojo fiziko tragedijos bukolinis papildymas. 
Jaučiame Mocarto ir Einšteino humoro vidinį ryšį su amžinąja Me
fistofelio ironija, su amžinąja Fausto dvasia, su „idėjų drama", apie 
kurią kalbėjo Einšteinas, ir su neatskiriama nuo jos emocine drama. 
Juokas įgyja kosminį griaudėjimą, ir Veimaro muzikantas, ir Prins-
tono profesorius atsistoja į eilę su apibendrinančiais Gėtės ir Bairono 
paveikslais l 5 . Ernstas Lertas sako, kad „Mocarto linksmumas buvo 
priverstinis jo atitrūkimas nuo dvasinių audrų, nuo jo dvasinės ne
rimasties ir minčių maištavimo, už kurių visada stovėjo tykančios 
mirties paveikslas" 1 6 . Tačiau tai buvo ne paprasta mirties baimė, 
čia kalbama apie mirtį kaip apie mors immortalis — apie viską nu
sinešančio laiko jautimą ir iš tokio jautimo išplaukiančią ironiją. 
Humoras nebuvo tik atitrūkimas nuo savo minčių, jis buvo pasaulio 
ir savo paties egzistavimo netvarumo ironiško konstatavimo subtili 
išraiška (Lertas kalba apie Weltironie ir Selbstironie). 

Todėl Mocarto humoras neatskiriamas ne tik nuo lyriško liūdesio, 
bet ir nuo sielvarto, kuris įgijo pasaulinio sielvarto vardą. Viename 
iš laiškų, formuluodamas savo požiūrį į Mocartą ir į apskritai naują 
kompozitoriaus kūrybos vertinimą, G. Cičerinas rašo: kur anks
čiau matėme nerūpestingą linksmumą, jaučiame subtiliausią pasau
lio sielvartą (Weltschmerz)" 1 7 . Tačiau ne tiesiog „subtiliausią" pa
saulio sielvartą. „Čia tikriausiai,— rašo G. Cičerinas,— teigiamas vi
suotinio gyvenimo suvokimas ir sielvarto jame įveikimas jo nesu-

1 5 Tokios Mocarto paveiks lo transformacijos patosu yra kupinas pui
kusis G. Čičerino et iudas „Mocartas" (Л.: Музыка, 1970), kurį dar ne kartą 
cituosiu. D. Cičerinas neužsimena apie susit ikimus ir pokalbius su Einštei
nu trečiajame -dešimtmetyje. Sunku įsivaizduoti , kad tuose dviejų entu
ziastingų Mocarto garbintojų pašnekes iuose nebuvo užsimenama apie pa
starojo kūrybą. Labai gaila, kad pokalbių turinys mums nežinomas; galbūt 
juose buvo gan svarbių tiek Einšteino, tiek Mocarto kūrybos tyrinėj imams 
pastabų. 

, e Lert E. Mozart auf dem Theatr. Berlin, 1921, S. 228—229 .—Чичерин , 

с. 132. 
17 Чичерин, с. 264. 
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naikinant. Tai vienas iš pagrindinių elementų to neregėto Mocarto 
sudėtingumo, kurį taip sunku suvokti ir dar sunkiau perteikti žo
džiais" 1 8 . 

Būties laikinumo sielvartingas jautimas pereina į ironiją ir, ne
gana to, į kažkokį išsaugantį melancholiškąją potekstę žvalų links
mumą. Džordanas Bruno yra pasakęs: „Liūdesyje linksmas, links
mume liūdnas" (In tristitia hilaris, in hilaritate triscius). Surigas, api
būdindamas.. Mocartą, prisimena tą Bruno frazę ir paskui cituoja 
Šopenhauerio eilutes apie genijaus melancholiją, panašią į debesų 
apgaubtą Monblano viršūnę 1 9 . „Tačiau kartais,— dažniausiai ry
t a i s—tas debesų apdangalas sudryksta, ir tada kalnas, nurausvin
tas saulės spindulių, iš savo dangaus aukštybių, iš už debesų žiuri 
į Šamunį; ir tai yra toks reginys, kurį matant kiekvieno širdies 
gelmėse gimsta dvasios pakilimas. Taigi beveik visada melancho
liškas genijus retomis akimirkomis pajunta ką tik aprašytąjį, tiktai 
jam įmanomą, išplaukiantį iš visiško dvasios objektyvumo, savotišką 
aiškumą, kuris, kaip saulės spinduliai, gula ant jo aukštos kaktos" 2 0 . 

Mocarto poetika — tai debesų, gaubiančių Monblaną, pavertimas 
šviesiais spinduliais, išsaugančiais liūdesio šydą, tačiau vis dėlto 
ryškiais ir linksmais. Mersmanas sako: „Mocarto tikslas yra posa
kio pavertimas (Uberwindung) skambėjimu to, kas subjektyvu ir 
atskira, į tai, kas objektyvu ir visuotina, žmogaus pavertimas mu
zika" 2 1 . 

Toks vaizdinys apie tristitia ir hilaritate neatskiriamumą daro 
Mocarto, kaip „saulės vaiko", Apolono atstovo kaip Dionizo prie
šybės, sampratą be galo sąlygišką, jeigu tiesiog ne klaidingą. Tai 
romantikų versija. Retai kur taip aiškiai matyti skirtumas tarp ro
mantizmo kaip tam tikros, turinčios istorines ribas krypties mene, 
ir romantizmo Hėgelio estetikos prasme — modifikuojančios ir vi
są meną, ir ne tik meną apimančio apibrėžimo. Romantikai (išskyrus 
Hofmaną ir Miusė 2 2 ) traktavo Mocartą kaip Apoloną be Dioniso 
požymių, tačiau Hėgelio požiūriu tie būties komponentai neskaidomi. 
Beje, čia matyti ir tam tikras konkrečios istorinės ir apibendrintos 
romantizmo sampratų atitikimas. „Saulės vaiko" iliuzija buvo nuto
limas nuo tikrosios XVIII—XIX amžių romantizmo esmės, speci
fiškomis formomis išreiškusios Apolono ir Dicniso vienovę, hilari
tate ir tristitia. 

1 8 Ten pat, р. 181. 
1 9

 Schurig A. W.-A. Mozart: Sein Leben und sein W e r k . — L e i p z i g , 1923, 

Bd. II, S. 384 .—Чичерин, с. 174—175. 

2 0

 Шопенгауер А. Мир как воля и как представление.— Спб., 1893, 

с. 468. 

21

 Mersman Н. Mozart. Berlin, S. 59 .— Чичерин, с. 175. 
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Einšteino romantizmui tolima bukolinė nedrumsčiama Mocarto 
šypsena, su kokia jį vaizdavo biurgeriškoji legenda. Net Arau, 
Ciuricho ir Berno laikų „linksmasis kikilis" buvo mąstytojas, vienas 
didžiausių iš visų epochų mąstytojų, o žaismingi Mocarto pasažai 
galėjo užimti tokią svarbią vietą jaunojo Einšteino intelektualinia
me ir emociniame gyvenime todėl, kad juose slypėjo giliausios tra
giškos, tiesą sakant, iaustiškos kolizijos. Ir paties Einšteino humoro 
plykstelėjimai slėpė, o tiksliau — išreiškė neatskiriamą nuo jų, daž
nai kamuojantį minties, prikaustytos prie pačių fundamentaliausių 
būties problemų, darbą. 

Vėlesniu laikotarpiu tas minties darbas tapo dar labiau kamuo
jantis. Reliatyvumo teorija in vitro buvo-sukurta. Joje .įsikūnijo 
aiški ir džiaugsminga antikinės minties ir klasikinio racionalizmo 
dvasia. Tačiau Einšteiną nuolat kamavo mikrokosmo problema, prob
lema pasaulio, kuriame, atrodė, ta aiški ir džiaugsminga dvasia 
išnyksta. Jai grėsė kvantinė mechanika. Einšteinas ieškojo mikro
pasaulio ir klasikinio idealo naujų koncepcijų sintezės. Paieškos buvo 
sunkios. į jas įėjo ir demoniškoji Mefistofelio ironija — abejojimas 
fundamentaliaisiais minties principais, ir džiaugsmingas herojiškas 
Fausto veržimasis prie naujų principų, ir humoras, kuris sužmo
gindavo tas apibendrinančios minties viršūnes. 

Su sielvarto ir humoro problema susijusi Mocarto ir Einšteino 
kūrybos išbaigtumo problema. Kritikuodamas Oto Jano, vaizdavusio 
Mocartą biurgeriškosios legendos dvasia, koncepciją, Hermanas 
Abertas rašo: „Įsidėmėtinas dalykas, kad svarbiausia Mocarto mu
zikos vertybe Janas laiko tai, jog klausytojas nejaučia joje maiš
tavimo proceso, kurį jautė jo kūrėjas Mocartas jam — išbaigtumo, 
apvalainumo, tobulo proporcingumo meistras. Janas nejaučia jame 
jokių netikėtumų, jokių dvasios bedugnių, jokių staiga atsirandan
čių aistrų" 2 3 . 

Tačiau biurgeriškoji legenda —ta i sumenkintas ir plokščias va
riantas to požiūrio į Mocartą, kuris galėtų būti teisėtai apytikris 
„apoloniško" „nuraminto" kūrybos (Hėgelio „Logikos mokslo" ter
minas) komponento sąlyginio išskyrimo prasme. Tokia aproksimacija 
egzistuoja ir reliatyvumo teorijos atžvilgiu. Pastaroji išdėstoma kaip 
logiškai uždara koncepcija ir tai daroma visiškai pagrįstai. Kaip 
tik t o k i a reliatyvumo teorija yra analogiška preparatui in vitro. 
Reikia pasakyti, laimė, kad nėra tokio dažno minties istorijoje su
paprastinto ir karikatūriško jos varianto, kokia buvo biurgeriškoji 
legenda apie Mocartą. 

Dabar reliatyvumo teorijos plėtojimui uždara in vitro versija 
nepakankama. Ji nepakankama ir Einšteino biografijai: čia ji la
biausiai rizikuotų pagimdyti legendą apie nusiraminusį Einšteiną. 
Šiuo atžvilgiu Prinstono „nerezuitatyvios" vieningosios lauko teo-

v > — — — , — — ,—, _ _ _ _ _ 

23 Abert H. W.-A. Mozūrt, 1924, t. I, S. V—VI. 
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rijos paieškos, kurios neįėjo į fizikos vadovėlius, beveik neįėjo [ 
fizikos istoriją, yra daugiau negu svarbios mąstytojo biografijai ir 
ypač paralelei „Einšteinas—Mocartas". 

Laikotarpiais, kai mokslas ir kultūra radikaliai keičia savo kelius, 
paprastai prabunda domėjimasis savo praeitimi, tačiau ne ргаеШез 

pelenais, o jos ugnimi —t ie Zoreso žodžiai seniai tapo principu, 

kuriuo vadovaujasi istorijos mokslas. Ir dabar labai domimasi am

bivalentiškumu, dvejopumu — gal čia geriausiai tiktų terminas pa
pildomumas— Mocarto muzikoje ir Einšteino koncepcijose. G. Ci-
čerinas knygoje apie Mocartą kalba apie dvejopumą Don Zuano. 
serenados, kuri pilna aistros ir sielvarto, apie dvejopumą, kurį Miusė 
pastebėjo poemoje „Namunda" („Romansas ilgesiu aistros liepsnojo, 
o muzika, kaip disonansas ilgesiui, nerūpestingai juokės ir žvit
riai..."). Čičerinas sugretina Mocarto ambivalentingumą su mįslingu 
Džokondos dvejopumu, su Bodlero poezija 2 4 . 

Mūsų šimtmečio antrosios pusės mokslininkas atskleidžia Ein
šteino ambivalentiškumą ir įžvelgia jame ir šiuolaikinio mokslo 
romantizmą, ir jo artumą emociniam bei moraliniam šiuolaikinio 
žmogaus gyvenimui ir— last not least — šiuolaikinių mokslo idealų, 
uždavinių ir prognozių pradinius taškus ir impulsus. 

Einšteinas — tai veržimasis matematizuoti pasaulėvaizdį, abstrak
taus racionalizmo apoteozė, siekimas pavaizduoti pasaulį kaip ke-
turmačių pasaulinių linijų visumą. Tačiau kartu — tai galingas 
posūkis į „išorinį pagrįstumą", į fizikinių sąvokų eksperimentinį, 
fizikinį, sensualinį turiningumą. O šių tendencijų derinimas? Jis 
vyksta, jis realizuojamas per kančias, ir minties kančios, kuriose 
nėra Laokoonto nevilties, tačiau yra skausminga jo jėgų įtampa, tos 
kančios daro mokslinę kūrybą, objektyvaus pasaulio pažinimą 
artimą žmogaus saviraiškos tragedijai. 

Mėginimas atskleisti Einšteino ir Mocarto artimumą lyginant 
reliatyvumo teoriją fn vitro su Mocarto, išbaigtumo genijaus, muzika 
būtų beviltiškas. Jų artimumas — tai ambivalentiškumas ir iš jo 
išplaukiantis nenutrūkstantis idėjinis liepsnojimas. Abu jie niekad 
nelaukė, „kol dievo žodis klausą jautriąją palies". Tas žodis skam
bėjo visą laiką. Visuose prisiminimuose apie Mocartą pasakojama 
apie tokį nenutrūkstamumą, o apie nuolatinę intelektinę Einšteino 
įtampą labai" tiksliai ir vaizdžiai yra rašęs savo prisiminimuose In-. 
feldas. 

Nuolatinė kūrybinė įtampa dažniausiai buvo nenutrūkstantis įkvė
pimas. Mocartas kiekvieną akimirką „girdėdavo visą simfoniją" 
arba siekdavo ją išgirsti, o Einšteinas kiekviename konkrečiame 
eksperimente ir kiekvienoje konkrečioje dedukcijoje norėjo Išgirsti 
Keplerio „sferų muziką", vieningąją būties harmoniją, tačiau na 

» Чичерин, c. 125—133, 148—149. 

341! 



apriorinę, o fizikinę, sensuaiiai suvokiamą ir eksperimentais patvir
tintą. 

Kas yra Mocarto nenutrūkstamų paieška pradinis impulsas? Gal
būt teisingiau būtų kelti klausimą kitaip: kas sudaro meno ima
nentinį impulsą, kuris Mocarto kūryboje įgavo savitą formą, savitą 
skambesį, rezonuojantį su Einšteino kūryba? 

XX šimtmečio tyrinėtojai, nagrinėję Mocarto kūrybą, dažnai 
taiko jo muzikai terminą kosminė. Tai ne Keplerio „sferų muzika", 
t. y. pasaulio, traktuojamo kaip Visatos geometriškumas, harmonija. 
Toks idealas būtų artimesnis sualgebrintai (arba sugeometrintai) 
Saljerio harmonijai. Mocarto muzika labai ontologiška, ji pasaulį 
išveda už sugeometrintos schemos ribų, suteikia pasauliui būtį. Iš 
tiesų problema, kurią sprendžia Mocartas, yra ta pati problema, ku
rią sprendžia Dostojevskis: ar egzistuoja pasaulis, ar tai tik fantomas; 
kas yra jo būties garantija? Ir, žinoma, tą pačią problemą sprendžia 
Einšteinas. 

Kosmosas neturi būties, jeigu jis traktuojamas kaip geometrinė 
schema, jeigu jame nėra kokybinių, įvairialyčių, sensuaiiai suvo
kiamų elementų, jeigu jame nėra prieštaringumo, neigimo, jeigu 
jis — ištisinė „hosana", apie kurią kalbėjo Ivano Karamazovo vel
nias. Tačiau jis neturi būties ir tuo atveju, jeigu jame nėra ratio, 
jeigu jis ne kosmosas, o chaosas. Mocarto kosmiškumas sujungia 
kosminį ratio, racionalistinį aiškumą, architektūriškumą su tuo, kas 
lokalu, buitiška, su sensuaiiai suvokiamomis detalėmis. Ir drauge 
jis priartina kosminę problemą prie žmogaus. 

„Nė vienas jokių laikų menininkas nepateikia tokio kosmoso ii 
gyvenimo lydinio. Iš vienos pusės — pasauliai, žvaigždės, likimai, 
planetos, kosmosas, estetika, mistika, panteizmas, neobudistinis-vag-
neriškasis būties okeanas, narkotikai, iš kitos — kasdieniniai rūpes
čiai... Mocartas yra tiltas tarp kosmoso ir realaus gyvenimo, tarp 
Sirijaus ir kasdienybės smulkmenų" 2 5 . 

Ir net tikriausiai ne tiltas. Tai lydinys, vienovė, kurioje lokali
nių, įvairialyčių „smulkmenų" užmiršimas paverstų kosmosą „ho
sana", fantomu, atėmęs iš jo ontologinę prasmę. Cičerinas Mocartą 
priešpriešina Helderlinui, kurio kosmiškumas — tai bėgimas nuo gy
venimo. Mocartui kosmosas pripildytas gyvenimo, įvairiaspalvio ir 
polifoninio turinio. 

Apie Spinozą buvo sakoma, kad jis žiūrįs į pasaulį pro teleskopą, 
O Leibnicas — pro mikroskopą. Mocartas sujungia kosminį pasaulio 
regėjimą su lokaliniu. Cia gili tos pusiausvyros tarp melodijos ir 
harmonijos, kuri taip būdinga Mocartui, filosofinė reikšmė. Tai tik
rasis priartėjimas prie Gėtės, kuris mąstė apie kosmosą, tačiau re
gėjo ir girdėjo pasaulį visomis odos poromis. 

8 5
 Чичерин, c. 185. 

Keletas žodžių apie Mocarto disonansus ir Einšteino paradoksus. 
„Mūsų seneliai sakydavo: „Mes sakome neteisingos gaidos, jūs 

sakote — disonansai". Aš einu toliau ir teigiu: „Mes daugiau nesa
kome — disonansai, mes sakome — nauja harmonija". XVIII amžiaus 
kultūrai disonansai buvo netikros gaidos. Nuo Mocarto prasidėjusi 
nauja muzikinė kultūra kalbėdavo apie disonansus ir plačiai juos 
naudojo. Dabartinė naujausioji muzikinė kultūra jau nežino, kas 
yra disonansai: jai yra „nauja harmonija". Mocartas buvo tas, kuris 
„pradėjo disonansų laikotarpį, peržengė šiuo požiūriu takoskyrą" 2 6 . 

Tačiau juk ta evoliucija visiškai analogiška Einšteino „bėgimui 
nuo stebuklo" ir proporcijai tarp konkretaus paradokso ir paradok
salios teorijos. Klasikiniame moksle paradoksai buvo pavieniai di
sonansai. Mūsų seneliai fizikai buvo linkę paradoksalias išvadas, 
kurios prieštaravo principams, pretendavusiems į apriorišką arba 
empirinį absoliutų patikimumą, laikyti kriminališkai klaidingomis 
gaidomis. XIX amžiaus pabaigoje Maiklsono eksperimento rezulta
tai, arba katastrofiškai prieštaravę teorijai juodojo kūno spindulia
vimo tyrimai, tapo disonansais, o mūsų šimtmečio reliatyvumo teo
rijoje ir kvantinėje fizikoje— tai jau ne disonansai, o paradoksalios 
teorijos —„naujos harmonijos"— natūralūs padariniai. 

Tai ne išorinė analogija ir net ne grynai loginės schemos pa
kartojimas. Čia gilus emocinis panašumas. Abiem atvejais nuo 
disonanso prie naujos harmonijos veda amor intelektualis, ne tik 
pasaulio vienovės konstatavimas, bet ir karštas noras atskleisti tą 
vienovę, gauti darnią pasaulio koncepciją, ir kartu prie jos veda 
dėmesys atskiriems disonuojantiems akordams, paradoksaliems re
zultatams, ir supratimas, kad be jų pasaulis darosi tuščias ir paver
čiamas geometrine schema. 

Kodėl kaip tik muzikoje Einšteinas rado kažką adekvataus moks
lo romantizmui? 

Čia reikia dar kartą pabrėžti, kad kalbama apie romantizmą kaip 
apie filosofijos, mokslo ir meno, atgręžtų į realybę, į būtį, atributą. 
Kaip tik taip romantizmą suprato Hėgelis. Jam grožis — tai, kas 
jungia dvasią ir būtį, Hėgelio estetinė koncepcija labai ontologiška. 
Iš esmės frazė: „visa, kas tikra, gražu"—su tam tikromis išlygomis 
atitiktų Hėgelio filosofiją, nors ir ne taip, kaip „visa, kas tikra, 
protinga". 

Pirmame „Estetikos" tome Hėgelis kalba apie visuotinybės ir 
ypatingybės supriešinimą. „Abstrakčia forma—tai visuotinybės ir 
ypatingybės, susitelkusių kaip viena kitai priešingos jėgos, priešin
gybė. Konkrečiau ji išryškėja gamtoje kaip abstraktaus dėsnio ir 
pavienių patiems sau savitų reiškinių pilnatvės priešingybė" 2 7 . 

2 6 Ten pat, p. 192. 
2 7

 Гегель. Эстетика.— M., 1968, т. I, с. 59. 
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intelektas, tęsia Hėgelis, negali peržengti tokios priešingybės 
ribų. Už jos ribų išeina protas. Tačiau tiesa, jungianti atskirybę su 
abstraktybe, turi būti atskleista jutimine forma. Cia slypi mero, 
kurio „paskirtis atskleisti riešą jutimine forma, vaizduoti anksčiau 
minėtąją sutaikintą priešingybę, prasmė" 2 8 . 

^ Mokslas lengvai randa tokių definicijų realius ekvivalentus. Į 
būties apibrėžimą, skirtingai nuo jo loginės arba geometrinės sche
mos, įeina minėtieji sutaikinti aspektai. Kartais mokslas dar negali 
rasti eksperimentais aptiktos vienareikšmės formos abstrakčiai są
vokai ir ją užpildančiai atskirybei sutaikinti. Tokia situacija — apie 
tai sakyta ne kartą — klostosi dabar sprendžiant pasaulinės linijos 
užpildymo pavieniais ultramikroskopiniais įvykiais problemą. To
kiais atvejais sensuali, atstatanti atskirybės ir visuotinybės vienybę 
meno dvasia darosi ypač artima mokslinės tiesos paieškoms. Su
prantama, artimumas čia nesąmoningas. Muzikoje siela, pasak Leib
nico, nesąmoningai nugrimzta į apskaičiavimus, o moksle siela kar
tais taip pat nesąmoningai muzikuoja. 

Kodėl būtent muzikuoja? Kodėl būtent muzika pasirodo čia tokia 
artima slaptiems mokslinės minties impulsams? Slaptiems, pabrėši
me, net pačiam mąstytojui. 

Čia reikia grįžti prie meno romantiškos formos sąvokos. Hėgelis 
yra pasakęs, kad klasikinis menas tai, kas konkretu, pajungia abst
rakčiam kanonui. „Romantiška meno forma vėl panaikina išbaigtą 
idėjos ir jos realybės vienovę ir grįžta, nors ir aukštesniu lygiu, prie 
tų dviejų pusių skirtingumo ir pr iešybės. . ." 2 9 

Čia tai, kas jutimiška, ir tai, kas atskira, jau nėra pajungta 
niveliuojančiai abstrakcijai. Tokia emancipacija realizuojama tapy
boje, muzikoje ir poezijoje. Muzika, pasak Hėgelio, išlaisvina pa
saulio suvokimą nuo erdvinės formos. „Tas anksčiausias materijos 
sudvasinimas teikia medžiagos išreikšti tiems intymiems dvasios po
jūčiams, kurie patys tebėra neaiškūs, ir teikia galimybę širdžiai 
visiškai atsispindėti tuose garsuose, suskambėti ir nutilti visa jausmų 
ir aistrų skale" 3 0 . 

Suprantama, mokslas negali išreikšti savo jausmų ir aistrų (o 
jų. mokslas turil) materijos sudvasinimo ir jos išlaisvinimo iš erdvi
nės sampratos forma. Tačiau jis gali jausti muzikoje „neaiškių in
tymių dvasios pojūdžių" išraišką, dvasios, kuri ieško gamtoje kažko, 
kas nesutapatinama su erdvine schema, kas sensualiai suvokiama, 
atskira, konkretu. Jis gali jausti muzikoje emocijų ir polėkių pasau
lį, kuris tampa tuo labiau būtinas mokslui, kuo radikaliau keičia 
savo turinį, kuo labiau jam reikia remtis intuicija, kuo daugiau jame 

t e n pat, p. 61. 
Ten pat, p. 84. 
Ten pat, p. 94. 
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neaiškių, neįgijusių aiškių erdvinių formų, intuityvių ir pusiau in
tuityvių vaizdų. 

Ar įgauna tie vaizdai erdvines formas reliatyvumo-teorijoje? 
Tai labai sudėtingas klausimas, be to, kardinalus, susijęs su 

pagrindine Einšteino idėjų evoliucijos kryptimi. Hėgelis kalba apie 
muziką kaip apie romantiškiausią meną: tapyba atima iš pasaulio 
vieną erdvinį matmenį ir palieka du, o muzika — neerdvinis pro
cesas, grynai laiko įvairovė. Mocarto muzika yra savičiausia, la
biausiai išsauganti savo skirtumą nuo kitų meno rūšių — „muzika
liausia muzika", ir todėl ji yra ypač įdomi, kai pasaulis suvokiamas 
grynai per laiką ir atitinkamai romantiškai, Hėgelio supratimu. Pa
sak Hėgelio, architektūra, trimatė būties išraiška, yra „sustingusi 
muzika", o muzikinis kūrinys — .-.pastatas iš garsų". Kitaip sakant, 
architektūra, kaip ir skulptūra, užčiuopia pasaulį kaip jo trimatį, 
erdvinį vaizdinį, o muzika — pagal ketvirtą, laiko ašį. Tuo pačiu 
muzika atskleidžia tiesiogiai vidinę, subjektyviąją, romantiškąją pa
saulio pusę. 

Tačiau ar tinka toks atribojimas, kai kalbama apie „muziką Ein
šteinui"? Pareikšime išlygą: nėra jokio pagrindo galvoti, kad Ein
šteinas muziką suvokdavo mąstydamas apie pasaulio erdvės ir laiko 
koordinates. Muzika tuo ir graži, kad žmogus joje mąsto apie pa
saulį (ne tik atlieka apskaičiavimus, kaip galvojo Leibnicas, o bū
tent mąsto ir kartu skaičiuoja, t. y. įsivaizduoja pasaulį vienokių 
ar kitokių matmenų) pats to nežinodamas. Ir negalima daryti prie
laidos, kad toje „nesąmoningų skaičiavimų" sferoje, sferoje jausmų, 
kurie pereina, pusiau pereina arba nepereina į mintis, egzistavo ski
riamoji sienelė tarp žavėjimosi muzikos suvokimu ir amor intelec-
tualis — žavėjimosi pasaulio harmonijos suvokimu. 

Erdvės ir laiko harmonijos. Erdvės ir laiko neatskiriamumo idėja 
nebuvo tiktai idėja, ji peraugo į emocijų sferą, į amor intelectualis 
sferą, o iš dalies ir išaugo iš tos sferos. 

Reliatyvumo teorijos kūrėjui architektūra negalėjo būti „sustin
gusi muzika". Šiaip ar taip, erdvinių atstumų sistema nebuvo sava
rankiška realybė, ji buvo keturmatės sistemos skerspjūvis, kur 
erdviniai atstumai — eksperimentiškai atgaminamų judėjimų even
tualieji keliai (judėjimų laike, nepripažįstant begalinio greičio gali
mybės). O muzika, ar ji buvo Einšteinui grynai pasaulio išreiški
mas laike? 

Žinoma, muzika yra labai subjektyvi; žinoma, ji tiesiausiu ii 
betarpiškiausiu būdu išreiškia žmogaus vidinį pasaulį; žinoma, ji 
yra nesąmoningas, emociškai nuspalvintas ir neatskiriamas nuo emo
cijų mąstymas apie pasaulį. Tačiau ji yra mąstymas apie tįsų pa
saulį, apie visatą, ir sąmonei, pilnai kosminės harmonijos jautimo, 
muzika gali būti impulsas, jeigu mąstytojas jaučia joje ne laikui 
būdingo subjektyvumo izoliavimą nuo erdvei būdingo objektyvumo, 
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o subjekto veržimąsi visomis jo emocinėmis ir intelektinėmis galio
mis į objektyvų erdvės ir laiko pasaulį. 

Tokia ir buvo Mocarto muzika. Joje skamba ne apriorinė har
monija, primesta gamtai — tai, ką Einšteinas jautė daugelio kitų 
kompozitorių kūryboje,— o organiška harmonija. Anksčiau buvo 
kalbėta apie kosminių motyvų ir lokalių, sensualiai suvokiamų de
talių derinimąsi Mocarto muzikoje. Tai ir reiškia, kad „muzika 
Einšteinui" išreiškė pasaulio pažinimo romantiką, emocinį pagrindą, 
vidinius subjektyviuosius impulsus. 

Čia galima sustoti, kadangi negalima abstrakčiais apibrėžimais 
išreikšti muzikos poveikio mokslinei kūrybai. Muzika pagal savo 
prigimtį išreiškia tai, kas negali būti išreikšta žodžiais. Tai, kas 
pasakyta anksčiau,— tik užuomina apie kai kuriuos minties ir jaus
mo pojūdžius, kurie gali būti tarpusavyje susiję, be to, pats ryšys 
lieka nesąmoningas, psichologinis, neaiškus. 

Tokia užuomina neiššifruoja Klaino formulės („muzika Einštei
nui"). Ta formulė piešia paralelines muzikinių įspūdžių ir intuityvių 
mokslinių motyvų eilutes. Tarp jų išryškėja izomorfizmas, tačiau 
ryšys, kaip minėta, lieka neaiškus. 

Tačiau izomorfizmas, apie kurį kalbama, vadinasi, ir sugretini
mas „Einšteinas—Mocartas" atskleidžia šiuolaikinio mokslo roman
tizmą, šiuolaikinės racionalistinės pasaulėžiūros romantizmą. Iš to 
kyla tam tikras proto ir jausmų supriešinimo vertinimas. 

Toks priešinimas mūsų laikais, turint galvoje dabartinį, besivys
tantį, dinamišką net darant pačias fundamentaliausias prielaidas ne
klasikinį mokslą, atrodo archaiškas. Kaip tik šiuolaikinio mokslo 
dinamiškumas išryškina jo emocionalumą, jo romantizmą, jo žmo
giškumą. Tie bruožai leidžia išaiškinti daugelį šiuolaikinės visuo
meninės psichologijos, kurią išryškina plačiųjų sluoksnių požiūris 
į mokslą, į reliatyvumo teoriją, į Einšteiną, ypatumų. Darosi supran
tama ir Einšteino šlovė, intuityvus domėjimasis reliatyvumo teorija, 
gerokai nulėmęs reliatyvistinių idėjų paplitimą ir platų praktinį tai
kymą. Suprantamas darosi ir tas asmeninės netekties jausmas, kurį 
sukėlė „Guliverio mirtis". Ir jau nekelia nusistebėjimo, kad domėji
masis mokslu ir viltys, kurias sieja žmonės su mokslinėmis progno
zėmis, neatskiriamos nuo domėjimosi Einšteino asmeniu. Juk kaip 
tik jo, Einšteino, asmenybė, rodo mokslo genijaus ir didžios 
širdies sintezę, kuri taip svarbi žmonėms, gyvenantiems atomo 
amžiuje. 

Neklasikinio mokslo bruožai, paaiškinantys minėtus šiuolaikinės 
visuomeninės psichologijos ypatumus, pasirodo esą istoriškai inva-
riantiški mokslo bruožai. Neklasikinė , retrospekcija atskleidžia ir 
praeities mokslo romantiškąją potekstę. Kiek galima numatyti mokslo 
ateitį, ji vis ryškiau atskleis savo dinamiškąsias potencijas, sparti
nančias civilizacijos eigą. Kartu vis labiau išryškės mokslo roman-

346 

tizmas ir emocionalumas. Tai ir kelia įsitikinimą, kad ne tik relia* 
tyvistinės idėjos, bet ir jų kūrėjo paveikslas bus nemirtingas. 

Einšteino asmenybės nemirtingumas — to, kas emocionalu, psi
chologiška, asmeniška, akompanavimo loginiam ir eksperimentiniam 
pasaulio pažinimui rezultatas. Akompanavimo, kuris tampa ypač 
ryškus ir aiškus neklasikiniame moksle. Jis susijęs su pastarajam 
būdingu intuicijos vaidmeniu ieškant adekvačios pasauliui moksli
nės teorijos. Prisiminkime dar kartą išorinio pagrįstumo ir vidinio 
tobulumo kriterijus. Tai — ne stadijos, o pažinimo proceso pusės. 
Kai mokslininkas ieško naujų bendrų (maksimaliai bendrų!) prin
cipų, iš kurių galima natūraliai išvesti paradoksalius eksperimento 
rezultatus, tuomet jo sąmonėje iškylančios koncepcijos dar nėra 
vienareikšmiškai susijusios su tais rezultatais ir iš viso su empiriniu 
patikrinimu. Čia dar logika ir jos generalinė linija — individualių 
įspūdžių sutapatinimas ir jų grupavimas į bendras sąvokas — nėra 
analizės varomoji jėga. Čia į logiką įsibrauna universalios har
monijos siekimas, amoi intellektualis — psichologinių motyvų komp
leksas. Kai mokslininkui svarbiausia tai, kas nesutapatinama, para
doksalu, individualu, kas netraktuotina kaip jau žinomos sąvokos, 
jo mintis juda ne tik tapatumo, teisingumo, pasikartojamumo kons
tatavimo veikiama, bet ir valios bei jausmų veikiama. Tiktai inte
lektas izoliuotas nuo jų; protas įtraukia juos į savo stimulus ir 
neatskiriamas nuo intuicijos. Kai tiktai mokslininko sąmonėje iškyla 
fundamentalių sąvokų radikalaus pakeitimo perspektyva, kai tiktai 
protas rodo, kad negali būti traktuojamas kaip intelektas, jis taip 
pat rodo, jog negali būti atskiriamas nuo pažinimo romantikos, nuo 
intuicijų ir emocijų pasaulio. 

Klasikiniame moksle psichologijos įsiveržimas į pažinimo logi
ką— neryškus ir sporadiškas reiškinys. Neklasikiniame jis tampa 
ryškus. Todėl jame psichologinių motyvų vaidmuo išauga ir reikš
mingumu priartėja prie psichologinių motyvų vaidmens grožinėje 
kūryboje. 

Grožinėje kūryboje negalima suprasti kūrimo be psichologinės 
analizės, be atsižvelgimo į jausmų pasaulį. Ar galima suprasti „Die
viškąją komediją" be Beatričės, be emocionalios, logikos nekont
roliuojamos potekstės, be to, kas verčia judėti poemą nuo Vergi
lijaus kaip palydovo po pragarą prie cieatura bella bianco vestitiol 
Sia prasme mokslas stovi arčiau meno ir analizė to, kas pereina 
iš meno į mokslą, yra būtinas mokslo analizės elementas. Tokie 
perėjimai, kaip minėta, iš principo yra nekontroliuojami kaip nuo
latinės transformacijos, ir analizė čia, reikalui spiriant, sutapatinama 
su „izomorfizmų" konstatavimu. 

Matyt, be tokių konstatavimų būtų neišsamūs ir net neteisingi 
ir Einšteino paveikslas, ir neklasikinio mokslo apibūdinimas. Ein
šteinas— ne epigonas, o Dekarto ir Spinozos įpėdinis, jo kūryboje 
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pastebimas ir ryškus klasikinio racionalizmo sensualinis ir emocinis 
akompanimentas. „Muzika Einšteinui", apie kurią kalbėjo Manfre
das Klainas.'ir Einšteino požiūris į tą muziką — konkreti iliustracija 
(tik konkrečios iliustracijos ir gali išreikšti giliai glūdinčią šiuolai
kinės kultūros tendenciją) tų svarbiausiųjų bruožų, kurie būdingi 
mūsų šimtmečio mokslui ir kultūrai XVIII amžius buvo Proto am
žius, XIX amžius — mokslo amžius, XX amžius'— radikaliai keičian
čio mokslo brovimosi į visas žmonijos materialinio, intelektualinio, 
emocinio ir estetinio žmonijos gyvenimo sferas amžius. Šiuolaikinis 
mokslas — tai jau ne Minervos pelėda, ji skraido ne naktį, kai 
dienos rūpesčiai baigti. Jo pobūdis, stilius ir efektas labiau asoci
juojasi su dienos pradžia arba su pavasariu — su žmonijos tikrosios 
istorijos pradžia. 

BORISAS KUZNECOVAS 

Profesorius B. Kuznecovas (1903) — fizikas teoretikas, filosofas, 
mokslo istorikas, rašytojas. 

Borisas Kuznecovas pareiškė daugelį įdomių ir labai perspekty
vių koncepcijų apie mokslo raidą ir apskritai apie pažinimą. Jos iš
dėstytos jo knygose: „Reliatyvumo teorijos ir kvantinės mechani
kos pagrindai" (1957), „Klasikinės fizikos principai" (1958), „Pasau
lėvaizdžio evoliucija" (1961), „Galilėjus" (1964), „Protas ir būtis" 
(1972), „Einšteinas ir Dostojevskis" (1972), „Optimizmo filosofija" 
(1972), „Kelionė per epochas" (1975) ir kt. 

Borisas Kuznecovas — TSRS Mokslų Akademijos gamtotyros ir 
technikos istorijos instituto profesorius, daugelio žurnalų redakci
nės kolegijos narys,. Einšteino tarptautinio komiteto pirmininkas, 
Tarptautinės mokslo istorijos akademijos tikrasis narys. 
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