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Chciałbym do tego, co zostało przedsta-
wione wyżej, dodać jeszcze kilka myśli 
w postaci wstępnego szkicu. Myśli tych, 

ze względu na ich szeroki zasięg i zwięzłość 
wyłożenia, nie można odpowiedzialnie uznać 
za w pełni uzasadnione. Wydaje się jednak 
pożyteczne, by dopełnić teorię liczb urojonych 
i naszkicować drogę jej dalszej rozbudowy 
oraz niektóre jej możliwe zastosowania. Prócz 
tego nie chciałbym pominąć milczeniem ob-
chodzonej 14 września 1921 roku sześćset-
nej rocznicy śmierci jednego z największych 
przedstawicieli światopoglądu integralnego. 
Wydaje się, że proponowana tu interpreta-
cja liczb urojonych w związku ze szczególną 
i ogólną teorią względności stawia w no-
wym świetle i uzasadnia arystotelesowsko-
ptolemejsko-dantejski pogląd na świat, który 
w najdoskonalej postaci skrystalizował się  
w Boskiej komedii. 

Eliptyczna przestrzeń Dantego

Przypomnijmy najpierw najważniejsze 
zasady kosmologii Dantego. Jest to tym bar-
dziej konieczne, że w komentarzach do Bo-
skiej komedii zwykle pojawia się następujący 
obraz: sfera Ziemi otoczona jest sferami ciał 

niebieskich, niebem gwiazd nieruchomych, 
niebem krystalicznym i wreszcie Empireum, 
a droga Dantego po jego wyjściu z głębi Zie-
mi, przedstawiana jest łamaną linią, spiral-
nie przechodzącą przez koncentryczne sfery,  

a następnie odbijająca o 180° w kierunku ze-
nitu Syjonu. Wykres ten nie odpowiada jednak 
ani opowieści Dantego, ani zasadom jego ko-
smologii. Nie da się jednak jego obrazu świata 
za pomocą euklidesowych schematów, podob-
nie jak nie da się sprowadzić metafizyki Dan-
tego do filozofii Kanta. Matematycy George 
Halsted (1905), Heinrich Weber (1905) i Max 
Simon (1912) zauważyli już, że Dante wyprze-
dzał geometrię nieeuklidesową, na przykład 
każąc królowi Salomonowi spytać zjawiają-
cego mu się Pana: „czy można wpisać trójkąt  
w półokrąg, nie kreśląc kąta prostego?”. 

Przypomnijmy drogę Dantego i Wergi-
liusza. Zaczyna się ona we Włoszech. Obaj 
poeci schodzą po stromiźnie lejkowatego 
Piekła. Lej kończy się ostatnim, najwęż-
szym kręgiem Księcia piekieł. Obaj poeci 
zachowują przy tym przez cały czas po-
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łożenie pionowe − głową w kierunku miej-
sca, w którym weszli, czyli Włoch, a nogami  
w kierunku środka Ziemi. Gdy jednak poeci 
dochodzą mniej więcej do lędźwi Lucyfera, 
niespodziewanie odwracają się, zwraca-
jąc się nogami do powierzchni Ziemi, skąd 
zeszli do podziemnego królestwa, a głową  
w odwrotnym kierunku (Piekło, XXXIV, 73−88):

Do włochatego boku się uczepi, 

potem po kudłach schodzi cielskiem chudem, 

co je lód wkoło powłoką ukrzepi. 

Gdyśmy zaś doszli tam, kędy się z udem

zrastają lędźwie i kształt się zatraca,

pan mój obrócił głowę z wielkim trudem

gdzie miał wpierw stopy, i ponownie praca:

bowiem po kudłach do góry się wspina

tak, iż sądziłem, że do piekieł wraca. 

− „Uważaj − rzecze mistrz − że ta drabina

(a dyszał przy tym, jako człek strudzony)

precz nas wywiedzie z onego komina”. 

Potem przez otwór w skale wyżłobiony

zręcznym się ruchem na zewnętrz przebierze

i mnie na bryle usadził zwalonej. 

Podniosłem oczy, gdyż o Lucyferze

mniemam, że stoi wciąż w lodowym szkliwie,

aż widzę: nogi, jak dwie sterczą wieże. 

Jako się onym widokiem zadziwię,

pojmie człek ciemny, co wiedzieć nie zdoła,

jakowy termin przebyłem straszliwie. 

− „Dalejże, wstawaj” − mistrz do mnie zawoła.

(Dante 1999: 196, 197)

Poeci, minąwszy ten termin (granicę), 
którego do dziś „nie zdołają wiedzieć” eu-
klidesowscy „człekowie ciemni”, czyli ukoń-
czywszy drogę i minąwszy środek świata, 

znaleźli się pod półkulą przeciwną wobec 
tej, „gdzie był ukrzyżowany Chrystus”. Teraz 
wspinają się drogą, przypominającą krater 
(Piekło, XXXIV, 133−139). 

Tamtędy pan mój wraz ze mną podążył, 

na świat chcąc wrócić nie spocząwszy wcale. 

Kiedy zaś krawędź skalistą okrążył, 

on wpierw, ja za nim wspinam się wytrwale

precz od gospody piekielnego gazdy,

aż skrawek nieba błysł przez otwór w skale, 

kędyśmy wyszli, by znów ujrzeć gwiazdy

(Dante 1999: 198)

Po przebyciu tej granicy poeta wspina 
się na Górę Czyśćcową i wznosi się przez 
sfery niebieskie. Pojawia się teraz pytanie: 
w jakim kierunku? Podziemne przejście, 
którym się wspinali, powstało w wyniku 
upadku Lucyfera, strąconego z nieba głową 
w dół. Wobec tego miejsce, skąd go strą-
cono, znajduje się nie gdzieś tam w nie-
bie, w przestrzeni otaczającej Ziemię, lecz 
właśnie ze strony tej półkuli, w której zna-
leźli się poeci. Góra Czyśćcowa i Syjon, le-
żące przeciwlegle wobec siebie, powstały 
wskutek tego upadku, a więc droga do nie-
ba prowadzi po linii upadku Lucyfera, ale  
w odwrotnym kierunku. W ten sposób Dante 
cały czas porusza się po linii prostej i sta-
je na niebie zwrócony nogami do miejsca,  
z którego wyszedł. Spojrzawszy z Empi-
reum na Boską chwałę, ostatecznie docie-
ra, bez żadnego zawracania, do Florencji. 

Jego wędrówka była czymś rzeczywi-
stym, a gdyby ktoś chciał temu przeczyć, to 
w każdym razie powinien uznać, że należa-
ła do rzeczywistości poetyckiej, a więc do 
czegoś, co można sobie pomyśleć i wyobra-
zić, a więc musi ona zawierać w sobie dane 
konieczne dla wyjaśnienia jej geometrycz-
nych założeń. Poruszając się cały czas do 

Dante wyprzedzał geometrię nie-
euklidesową
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przodu po linii prostej i odwracając się raz 
po drodze, poeta doszedł do swojego punk-
tu wyjścia w tym samym położeniu, w jakim 
z niego wyruszył. Wynika z tego, że gdyby 
się nie odwrócił po drodze, przybyłby po  
linii prostej do punktu wyjścia do góry noga-
mi. Oznacza to, że powierzchnia, po której 
poruszał się Dante, miała takie własności, 
że poruszające się po prostej ciało, które 
odwraca się w jednym punkcie, wraca do 
punktu wyjścia w poprzednim położeniu,  
a poruszające się po prostej bez odwróce-
nia wraca do punktu wyjścia odwrócone. 
Jest jasne, że taka powierzchnia (1) zawie-
ra proste zamknięte, a więc jest płaszczy-
zną Riemanna, oraz (2) odwraca przy ruchu 
po niej prostopadłe, a więc jest płaszczyzną 
jednostronną. Te dwie charakterystyki wy-
starczają do stwierdzenia, że przestrzeń 
Dantego zbudowana była według zasad 
geometrii eliptycznej. Przypomnijmy, że 
Bernhard Riemann, posługując się tylko 
metodą różniczkową, nie mógł analizować 
formy pełnych powierzchni. W rezultacie 
przedmiotem jego badań były dwie, od-
dzielone i niesprowadzalne do siebie geo-
metrie, z których jedna zakładała płasz-
czyznę eliptyczną, a druga − sferyczną.  
W 1871 roku Felix Klein pokazał, że płasz-
czyzna sferyczna ma własności powierzchni 
dwustronnej, a eliptyczna − jednostronnej. 
Przestrzeń Dantego jest bardzo podobna 
właśnie do przestrzeni eliptycznej. 

Nieoczekiwanie rzuca to światło na 
średniowieczne przekonanie o skończono-
ści świata. Te ogólne geometryczne przy-
puszczenia otrzymały jednak niedawno 
niespodziewanie konkretną interpretację 
w teorii względności. Z punktu widzenia 
współczesnej nauki przestrzeń fizyczną 
należy rozumieć właśnie jako przestrzeń 
eliptyczną. Przestrzeń tę uznaje się za 
skończoną, tak samo jak czas, i zamkniętą 
w sobie. 

Ziemia stoi w miejscu

Pochodząca od Galileusza nauka spra-
wiła więc średniowieczu zdumiewający pre-
zent. Rzecz jednak na tym się nie kończy. 
Oto niektóre dalsze porównania. Chodzi tu  
o rehabilitację systemu świata Ptoleme-
usza-Dantego. 

Niepowodzenie eksperymentu Michel-
sona-Morleya „dowodzi” prawdziwości teo-
rii względności. Nie mam wątpliwości co 
do ogólnej teorii względności i tylko trochę 
zastanawia mnie, co w szczególnej teorii 
względności może znaczyć „ruch prostoli-
niowy jednostajny”, skoro w ogóle nie ma nie-
ruchomych linii współrzędnych. Chciałbym tu 
tylko zadać proste pytanie, co jest przyczyną 
niepowodzenia wspomnianego wyżej eks-
perymentu. Jego założeniem jest hipoteza 
ruchu Ziemi. Gdy w wyniku eksperymentu 
okazało się, że Ziemia się nie porusza, za-
częto wysuwać szereg nadzwyczajnych no-
wych hipotez, którymi próbowano wesprzeć 
to założenie. Jednak hipoteza, uznawana za 
najbardziej wiarygodną, a mianowicie szcze-
gólna teoria względności, będąca sama w so-
bie całkowicie do przyjęcia, radykalnie pod-
waża założenie Michelsona, głosi bowiem, 
że żaden eksperyment fizyczny nie może 
rozstrzygnąć, czy hipoteza ruchu Ziemi jest 
prawdziwa. Innymi słowy, Einstein pokazał, 
że system Kopernika jest czystą metafizyką 
w najgorszym tego słowa znaczeniu. 

Skoro tak, czy nie prościej byłoby, zamiast 
chwytać się za ucho przez głowę, wyjaśnić 
niepowodzenie eksperymentu Michelsona 
najbardziej naturalnym przypuszczeniem  
o fałszywości jego głównego założenia? Za-
kładano, że eksperyment się uda, ponieważ 
uważano, że Ziemia porusza się − hipotetycz-
nie − z prędkością 30 km/sek. Eksperyment 
się nie powiódł, a więc przede wszystkim 
należało podać w wątpliwość przyjętą hipo-
tezę i zastanowić się, czy w ogóle Ziemia się 

porusza. Ziemia spoczywa w przestrzeni − oto 
bezpośredni wniosek z eksperymentu Michel-
sona. Pośrednim, dodatkowym wnioskiem 
jest twierdzenie, że pojęcie prostoliniowego  
i jednostajnego ruchu jest pozbawione jakie-
gokolwiek uchwytnego sensu. Skoro tak, to po 

co było łamać pióra i emocjonować się, że ja-
koby odkryto zasady budowy wszechświata? 

Należy jednak rozpatrzyć nie tylko ruch 
postępowy Ziemi, lecz także ruch obroto-
wy. Powiada się, że także tu Kopernik coś 
„odkrył”. Temu przekonaniu przeczy jednak 
uogólniona zasada względności w sformu-
łowaniu Philippa Lenarda, głosząca, że „dla 
dowolnych ruchów wszystkie zjawiska przy-
rody powinny przebiegają dokładnie w ten 
sam sposób, niezależnie od tego, czy wpra-
wiony jest w ruch obserwator, czy też cała 
otaczająca go przestrzeń”. Inaczej mówiąc,  
w zastosowaniu do naszego przypadku, nie 
ma i zasadniczo nie może być dowodów na 
ruch obrotowy Ziemi. W szczególności ni-
czego nie dowodzi osławiony eksperyment 
Foucaulta. Gdyby Ziemia była nieruchoma,  
a dookoła niej poruszałoby się jako jedno cia-
ło stałe sklepienie niebieskie, wahadło zmie-
niałoby względem Ziemi płaszczyznę swoich 
ruchów dokładnie w ten sam sposób, jak przy 
zwykłym, kopernikańskim założeniu o ruchu 
obrotowym Ziemi i nieruchomości nieba. 

Ogólnie rzecz biorąc, w modelu świa-
ta Ptolemeusza, z jego krystalicznym nie-
bem i firmamentem, wszystkie zjawiska 
powinny zachodzić dokładnie w ten sam 
sposób, jak w systemie Kopernika. System 
Ptolemeusza ma jednak pierwszeństwo ze 
względu na zgodność ze zdrowym rozsąd-
kiem i wierność ziemskiemu, prawdziwie 

wiarygodnemu doświadczeniu, zgodność 
z rozumem filozoficznym i wreszcie zgod-
ność z zasadami geometrii. Uznawanie, że 
systemy Ptolemeusza i Kopernika są rów-
noprawnymi sposobami rozumienia świata, 
jest jednak wielkim błędem. Są one równo-
prawne tylko na płaszczyźnie abstrakcyjnej 
i mechanicznej, jeśli jednak weźmie się pod 
uwagę wszystkie dane, prawdziwy okazuje 
się pierwszy system, a fałszywy − ten drugi. 
Jest to bezpośrednie potwierdzenie wielkie-
go poematu, choć po ponad 600 latach. 

Jak daleko jest stąd do nieba? 

Swoją drogą, wydaje się, że dopiero teraz 
zaczynamy głębiej rozumieć system Ptoleme-
usza-Dantego, ponieważ współczesna myśl 
naukowa zupełnie nieoczekiwanie prowadzi 
nas do arystotelesowsko-dantejskiej nauki 
o zasadach bytu. Uważa się, że szczególnej 
zasadzie względności równoważna jest za-
sada, że nie może być prędkości większej niż 
prędkość światła 3x1010 cm/sek. Skoro tak, 
to jak na gruncie ogólnej teorii względności 
można przyjąć ruch firmamentu wokół Zie-
mi, który wymaga prędkości nieporównanie 
przekraczającej wskazaną wielkość? W ten 
sposób, napuszczając na siebie te dwie za-
sady, przeciwnicy drugiej, a więc obrońcy ko-
pernikanizmu, mają nadzieję na zniszczenie 
źródła zarzutów wobec siebie, ale nie dopro-
wadzając swojej myśli do końca, własnymi 
rękoma kopią dla siebie grób. 

Co właściwie oznacza graniczność wiel-
kości 3x1010 cm/sek? Nie oznacza to wcale, 
że niemożliwe są prędkości równe i większe 
c. Oznacza to tylko, że wraz z nimi pojawia-
ją się zupełnie nowe warunki życia, których 
na razie nie możemy sobie naocznie przed-
stawić, transcendentne wobec naszego 
ziemskiego, kantowskiego doświadczenia. 
Nie oznacza to jednak wcale, że takich wa-
runków nie da się pomyśleć, a może nawet 

Einstein pokazał, że system Ko-
pernika jest czystą metafizyką 
w najgorszym tego słowa zna-
czeniu
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− wraz z rozszerzeniem obszaru doświad-
czenia − także wyobrazić. Inaczej mówiąc, 
przy prędkościach równych c, a tym bardziej 
− większych od c, życie różni się jakościo-
wo od tego, które obserwujemy przy pręd-
kościach mniejszych od c. Przejście między 
obszarami tej jakościowej różnicy można po-
myśleć tylko jako nieciągłość. 

Wracając do systemu Ptolemeusza, wi-
dzimy, że jego wewnętrzna sfera, o promie-
niu równikowym 

gdzie 23h 56m 4s jest trwaniem doby 
gwiazdowej według średniego czasu sło-
necznego, ogarnia cały ziemski byt. Jest to 
sfera ziemskich ruchów i ziemskich zjawisk, 
natomiast na tej granicznej odległości za-
czyna się jakościowo odmienny świat, sfera 
niebieskich ruchów i niebieskich zjawisk, po 
prostu Niebo. Ten graniczny równik, oddzie-
lający Niebo od Ziemi, nie jest szczególnie 
daleko od nas, świat ziemski jest dość przy-
tulny. Dokładnie, w astronomicznych jednost-
kach odległości, jego promień R równy jest 
27,522 średnich odległości Słońca od Ziemi. 
Sfera zjawisk niebieskich jest 27,5 raza dalej 
od Ziemi niż Słońce. Innymi słowy, jej granica 
przebiega między orbitami Urana i Neptuna. 
Jest to rezultat zdumiewający, ponieważ po-
twierdza on wyobrażenie o świecie Ptoleme-
usza-Dantego, i to potwierdza ilościowo. Gra-
nica świata znajduje się dokładnie tam, gdzie 
ją stawiano w najgłębszej starożytności. Gra-
nicę świata kreślono za Uranem, o którym 
posiadano zresztą niejasne dane. 

Niebo urojonych wielkości 

Zastanówmy się, co konkretnie oznacza 
ten rezultat. Charakterystyki ciał porusza-
jącego się systemu, obserwowanego z nie-

ruchomego punktu, zależą od zasadniczej 
wielości 

2

2

1
c
v−=β ,

 
gdzie v oznacza względną prędkość ru-

chu systemu, a c − prędkość światła. Póki  
v jest mniejsze od c, β jest liczbą rzeczywi-
stą i wszystkie charakterystyki pozostają 
immanentne wobec ziemskiego doświad-
czenia. Przy v równym c, β = 0, a przy v więk-
szym od c, β staje się wielkością urojoną.  
W tych dwóch ostatnich wypadkach do-
chodzi do podwójnego jakościowego skoku 
odpowiednich charakterystyk. W porusza-
jącym się systemie długość ciał w kierunku 
ruchu skraca się w stosunku β:1, czas −  
w stosunku 1: β, masa − w stosunku 1: β itd. 

Wynika z tego, że na granicy Ziemi i Nie-
ba długość każdego ciała staje się równa 
zeru, masa jest nieskończona, podobnie jak 
jego czas, obserwowany z boku. Innymi sło-
wy, ciało traci swoją rozciągłość, przechodzi  
w wieczność i nabiera absolutnej stałości. 
Czyż nie jest to powtórzenie w terminach  
fizycznych cech idei, będących według Plato-
na bezcielesnymi, nierozciągłymi, niezmien-
nymi, wiecznymi bytami? Czyż nie są to 
arystotelesowskie czyste formy? I wreszcie, 
czyż nie są to zastępy niebieskie, postrzega-
ne z Ziemi jako gwiazdy, lecz obce ziemskim 
własnościom? 

Tak rzeczy się mają na granicy, gdy β=0. Za 
tą granicą, przy v > c, czas płynie w odwrotnym 
kierunku, tak że skutek poprzedza przyczynę. 
Inaczej mówiąc, przyczynowość sprawcza 
− dokładnie tak, jak tego wymaga ontologia 
Arystotelesa i Dantego − zamienia się tam 
w przyczynowość celową, w teleologię. Za 
granicą granicznych prędkości rozciąga się 
królestwo celów. Przy tym długość i masa ciał 
staje się urojona. Dopóki nie dysponujemy kon-
kretną interpretacją dla wielkości urojonych, 

taki rezultat wydaje się dziwny, i właśnie ta 
niekonkretność myślenia o wielkościach uro-
jonych powstrzymywała dotąd badaczy nowej 
mechaniki przed wyprowadzeniem przedsta-
wionych tu wniosków. Przyszła jednak pora, 
by odrzucić oba postrachy − wielkości urojone 
i nieciągłości, pora pozbyć się horror imagina-
rii i horror discontinuitatis!

Mając jednak na uwadze proponowaną tu 
interpretację wielkości urojonych, możemy 
sobie naocznie wyobrazić jak, ściągając się do 

zera, ciało zapada się pod powierzchnię, po-
siadającą pewne współrzędne, i wywraca się 
przez siebie, dzięki czemu nabiera charakte-
rystyk urojonych. Wyrażając się metaforycz-
nie, a przy pewnym rozumieniu przestrzeni − 
także nie metaforycznie, można powiedzieć, 
że przestrzeń zapada się przy prędkościach 
większych od prędkości światła, podobnie jak 
powietrze zapada się przy ruchu ciał o prędko-
ści większej niż prędkość dźwięku. Powstają 
wówczas jakościowo nowe warunki istnienia 
przestrzeni, charakteryzowane parametra-
mi urojonymi. Podobnie jednak jak zapad-

nięcie się figury geometrycznej nie oznacza 
wcale jej zniszczenia, lecz tylko przejście na 
drugą stronę powierzchni i w konsekwencji 
jej dostępność dla istot, znajdujących się po 
tamtej stronie, tak też urojonego charakte-
ru parametrów ciała nie należy uznawać za 
oznakę jego nierealności, lecz za świadectwo 
jego przejścia do innej rzeczywistości. Sfera 
wielkości urojonych jest realna, postrzegalna, 
a w języku Dantego nazywa się Empireum. 
Całą przestrzeń można wyobrazić sobie jako 
podwójną, składającą się z rzeczywistych  
i z odpowiadających im urojonych Gaussow-
skich współrzędnych powierzchni. Przejście 
z powierzchni rzeczywistej do urojonej jest 
możliwe tylko przez przełamanie przestrzeni  
i wywrócenie się ciała przez samo siebie. Jak na 
razie możemy sobie pomyśleć tylko jedną me-
todę osiągnięcia tego celu, a mianowicie zwięk-
szanie prędkości, być może prędkości jakichś 
cząstek ciała, poza prędkość graniczną. Nie 
mamy dowodów, że inne metody są niemożliwe. 

W ten sposób, rozrywając czas, Boska ko-
media nieoczekiwanie okazała się nie w tyle, 
lecz na przodzie współczesnej nam nauki. 

Sergijew Posad, 3 (17) lipca 1922 roku

Przełożył z języka rosyjskiego  
Paweł Rojek

Co dalej?
Jest to jeden z najsławniejszych tekstów Paw-
ła Florenskiego, a jego publikacja była przy-
puszczalnie bezpośrednią przyczyną zesłania 
autora do łagru. W kolejnej tece dyskusja fizy-
ków o kosmologii Florenskiego. 

Przypisy:
1. Павел Флоренский, Мнимости в геометрии, Лазурь, Москва 1991, § 9, s. 44−51. Tytuł, 
śródtytuły, podział na akapity i przypisy pochodzą od tłumacza. 

Sfera wielkości urojonych jest 
realna, postrzegalna, a w języku 
Dantego nazywa się Empireum

Paweł Florenski

R=(23h56m4s•300000)km

      
2 π


