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Po tych swoich „ustaleniach” autor prze-
chodzi do obrony kosmologicznego modelu 
Ptolemeusza. Zaczyna od „odkrywczej” in-
terpretacji wyniku eksperymentu Michelso-
na-Morleya na podstawie założenia, że Zie-
mia spoczywa. Ani się przy tym nie zająknął 
na temat zjawiska aberracji astronomicznej, 
którego jedyne znane wyjaśnienie zakłada 

właśnie (orbitalny) ruch Ziemi. Krytykuje też 
zakładane przez szczególną zasadę względ-
ności wyróżnienie klasy inercjalnych układów 
odniesienia, opowiadając się za nieczyniącą 
takiego założenia ogólną zasadą względno-
ści – co jednak pozostaje w niezgodzie z fak-
tem, że w ogólnej teorii względności klasa lo-
kalnych układów inercjalnych jest tak samo 
wyróżniona, jak klasa globalnych układów 
inercjalnych w teorii szczególnej. Obowiązy-
wanie w tej pierwszej teorii ogólnej zasady 
względności można zaś uzyskać jedynie za 
cenę rezygnacji z rozróżnienia między realną 
siłą grawitacji a pozornymi siłami bezwład-
ności w układach nieinercjalnych.

Następnie, odwołując się właśnie do 
ogólnej zasady względności, Florenski 
twierdzi, jakoby zachowanie się wahadła Fo-
ucault można było równie dobrze, jak przez 
założenie wirowego ruchu Ziemi, wyjaśnić 
na podstawie założenia, że wokół nieru-
chomej Ziemi obracają się sfery niebieskie. 
Oczywiście w zasadzie do pomyślenia jest 
pole siły „grawitacyjnej”, które odtwarza-
łoby skutki wynikającej z obrotu Ziemi siły 
bezwładności, jaką jest siła Coriolisa. Nie 
jest jednak znana żadna teoria pozwalają-
ca przewidzieć taką siłę jako skutek obrotu 
sfer niebieskich. To samo dotyczy podobnej 
siły, która byłaby odpowiedzialna za spłasz-
czenie Ziemi na biegunach.

Zakwestionowanie ruchu wirowego Zie-
mi prowadzi do różnych trudności związa-
nych z koniecznością założenia zamiast nie-
go ruchu odległych ciał niebieskich wokół 
Ziemi z jednakową prędkością kątową, od-
powiadającą dobowemu cyklowi zmian na 
niebie. Ciała te musiałyby przecież poruszać 
się z zawrotną szybkością, tym większą, 
im dalej znajdowałyby się od linii prostej 
wyznaczonej przez bieguny geograficzne, 
stanowiącej w tym obrazie oś obrotu sfer 
niebieskich. Potrzebne byłyby więc mon-
strualne siły dośrodkowe, aby utrzymać je 
na orbitach, przy czym zupełnie nie widać, 
co mogłoby być ich źródłem.

Co gorsza, te z nich, które są dosta-
tecznie odległe od tej prostej, musiały-
by poruszać się szybciej od światła, co  
w świetle szczególnej teorii względności 
jest niemożliwe, gdyż prowadziłoby do 
uzyskania przez ich masy i wymiar prze-
strzenny w kierunku ruchu wartości uro-
jonych. Florenskiego jednak, który pierw-
szego z wymienionych problemów w ogóle 
nie dostrzega, ten drugi też bynajmniej nie 
zraża. Zakłada on bowiem, że na zewnątrz 
sfery o promieniu równym odległości od 
osi obrotu odpowiadającej osiągnięciu  
w ten sposób szybkości światła jest ni 
mniej, ni więcej, tylko… Niebo!

Ciała mają tam urojone długości i masy,  
a czas płynie wstecz, co oznacza, że rolę 
przyczyn odgrywają cele. Dlaczego jednak 
czas miałby zmieniać swój bieg, zamiast po 
prostu również stać się urojony? Autorowi 
zapewne chodzi o to, że we wzorze na czas 
czynnik oznaczony przez niego jako β (sta-
nowiący odwrotność czynnika Lorentza γ) 
występuje w mianowniku, odwrotnie niż we 
wzorze na długość. Po przekroczeniu pręd-
kości świata więc jednostka urojona i pojawia 
się właśnie w mianowniku, co jest równo-
ważne pojawieniu się jej w liczniku ze zna-
kiem przeciwnym.

Autor, niewątpliwie inteligent-
ny, pisze rzeczy urągające ro-
zumowi
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W opublikowanym w ostatnich „Pres-
sjach” fragmencie książki Pawła 
Florenskiego (2011) rozwijane są 

dwa luźno ze sobą powiązane wątki. Pierw-
szy z nich to interpretacja fragmentów Bo-
skiej komedii Dantego. Przytoczone fragmen-
ty dotyczące podróży dwóch poetów poprzez 
wnętrze Ziemi najprościej jest zinterpreto-
wać w kontekście popularnego już w wiekach 
średnich wyobrażenia Arystotelesa, zgodnie 
z którym Ziemia jest kulą otaczającą środek 
Wszechświata, do którego dążą wszystkie 
ciała ciężkie, co wyraża się w skierowa-
niu sił ich ciężkości w stronę tego środka.

Po jego przeciwnej stronie siła ciężkości 
zmienia zwrot na przeciwny. Nic więc dziw-
nego, że spuszczający się w dół pionowym 
lejem podróżnicy muszą w pewnym momen-
cie obrócić się o 180° i zacząć się wspinać 
do góry, nogami w stronę miejsca, z które-
go przybyli. Gdyby tego nie zrobili, wyszliby 
po drugiej stronie Ziemi głową w dół. Gdyby  
z kolei, zachowując tę orientację, powróci-
li do domu po otaczającej Ziemię sferze, to 
trafiliby tam do góry nogami – a przecież 
docierają tam w normalnej pozycji.

Autor jednak, nie wiedzieć czemu, in-
terpretuje ten opis jako dowód, że Dante 
przypisywał światu geometrię eliptyczną. 
Oczywiście geometria taka nie była wtedy 
znana, ale autor wcale się tym nie przejmu-
je. Nie wyjaśnia też, dlaczego poeta, dyspo-
nując taką wiedzą, nie ogłosił jej światu. 
Twierdzi też, jakoby współczesna nauka,  
a konkretnie (ogólna) teoria względności, 
dostarczała argumentów na poparcie ta-
kiego wyobrażenia.

Jak jednak trafnie zauważa, geometria 
eliptyczna lokalnie jest nieodróżnialna od 
geometrii sferycznej. Tymczasem równanie 
Einsteina, wyrażające się w postaci ukła-
du równań różniczkowych, ma tym samym 
charakter lokalny. Nawet więc gdyby dane 
astronomiczne wskazywały na charaktery-
styczną dla geometrii eliptycznej dodatnią 
krzywiznę przestrzeni fizycznej, to sama 
teoria względności nie dostarcza środków 
do rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia 
z geometrią eliptyczną, czy sferyczną. Roz-
strzygnięcie, jakiego dokonał Florenski, jest 
więc całkowicie arbitralne – podobnie zresz-
tą, jak jego interpretacja opisu Dantego.
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W dodatku pełne tych cudowności Niebo 
nie tylko jest realne, postrzegalne i znajdu-
je się tam, gdzie lokowano je w starożytno-
ści i średniowieczu, lecz w zasadzie można 
się do niego dostać w sposób naturalny; 
wystarczy rozpędzić się powyżej szybkości 
światła, przy czym jej przekroczenie przez 
ciało wiąże się z jego „wywróceniem się 
przez siebie”. Trzeba „tylko” pokonać barierę 
związaną ze wzrostem masy do nieskończo-
ności, co wymaga, bagatelka, dostarczenia 
rozpędzanemu ciału… nieskończonej energii! 
W kontekście tej zawrotnej wizji jako zupeł-
ną drobnostkę należy potraktować fakt, że 
gdyby granicę między obszarem przyrody  
a Niebem miała wyznaczać szybkość ruchu 
jej punktów, to nie mogłaby ona być, jak twier-
dzi autor, sferą, gdyż z taką szybkością poru-
szałyby się jedynie punkty na jej „równiku”.

Mamy przed sobą tekst zdumiewający. 
Autor, który jest niewątpliwie inteligentny, 
a z racji uzyskanego wykształcenia i aktyw-
ności na polu nauki i techniki z pewnością 
dysponuje pewną kompetencją w dziedzinie 
matematyki i fizyki, pisze rzeczy urągające 
rozumowi, poparte brutalnym naciąganiem 
elementów wiedzy naukowej. Krytyczny 
czytelnik musi zastanawiać się, o co w tym 
wszystkim chodzi. Podobno, gdy nie wiado-
mo, o co chodzi, najpewniej chodzi o pienią-
dze – ale tu przecież raczej nie wchodzi to 
w grę. Niektórzy jednak dodają: „…albo wła-
dzę”. Może chodziło o to, by zagrać na nosie 
sowieckim władcom, którzy zapewne nie-
raz próbowali wykazać swoją intelektualną 
wyższość nad przedstawicielem „zabobonu 
religijnego”? Niestety, w tym życiu chyba się 
tego nie dowiemy…

Co dalej?
Tłumaczenie tego „zdumiewającego” − jak 
pisze Jan Czerniawski − tekstu Florenskie-
go opublikowaliśmy w poprzedniej tece. 
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