IKONOGRAFIA

KEĎ DOKÁŽEME ROZOZNAŤ VEDCA
NA ZÁKLADE NIEKOĽKÝCH GRAFICKÝCH
SYMBOLOV (IKON), UVEDOMÍME SI, AKO
HLBOKO TENTO VEDEC A JEHO TEÓRIE
PRENIKLI DO NAŠEJ KULTÚRY A VEDOMIA.

ÚVOD
Albert Einstein je snáď jediným
vedcom, ktorého ľudia okamžite
rozpoznajú už len podľa niekoľkých
typických znakov. Napríklad jeho
biele strapaté vlasy stačia na to, aby
sme vedeli, že hovoríme o veľkom
mysliteľovi so zvláštnym zmyslom
pre humor. Miesto v sieni slávy vedy
si Einstein jednoznačne zaslúžil. Iba
zopár vedcov sa môže pochváliť tým,
že prispeli k vytvoreniu základov
vedy do takej miery ako on. Moderná
fyzika stojí na dvoch pilieroch – na
relativite a kvantovej teórii. Einstein
sa podieľal na vytváraní oboch.

Einsteina asi najlepšie charakterizovalo odmietanie
autorít. Keď mal pätnásť rokov,
vyhodili ho zo školy. Neskôr,
keď bol vo veku, v ktorom sa
tínedžeri zaujímajú zväčša iba
o vzdelanie a vzťahy, sa snažil
zistiť, ako sa vzdať nemeckého
občianstva. Celý svoj život bol
pacifistom a desil sa pri predstave, že by mal absolvovať
rok povinnej vojenskej služby.
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– Albert Einstein,
december 1930

Vďaka prívalu excelentných článkov odštartoval svoju akademickú kariéru, hoci príliš zanieteným učiteľom nikdy nebol. Počas ôsmich rokov (1907 až 1915)
však vytvoril svoje majstrovské dielo. Všeobecná
teória relativity opísala, ako hmota ovplyvňuje priestor
a čas, a ako priestor a čas spätne ovplyvňujú pohyb
hmoty. Všeobecná teória relativity jednoducho dala
zmysel gravitačnej sile. Okrem toho však dokázala
aj oveľa viac – predpovedala napríklad existenciu
čiernych dier a ozrejmila históriu vesmíru.

„NAJNEPOCHOPITEĽNEJŠIE NA SVETE
JE TO, ŽE JE POCHOPITEĽNÝ.“
– Albert Einstein, Albert Einstein: Creator and Rebel, 1972

ÚVOD

EINSTEIN

„NIKDY NEMYSLÍM NA BUDÚCNOSŤ. VŽDY
PRÍDE DOSTATOČNE SKORO.“

Počas vysokoškolského štúdia chodil iba na prednášky, ktoré ho zaujímali, a keď
sa mu nakoniec podarilo získať titul, nedokázal sa zamestnať na žiadnej dobrej
škole. Sedem rokov strávil ako úradník na švajčiarskom patentovom úrade. Hocikto iný by to mohol považovať za koniec vedeckej kariéry, no Einstein počas
svojho pôsobenia v Berne napísal dizertačnú prácu a štyri pozoruhodné vedecké
články. Prvým dokázal existenciu atómov a molekúl, druhým položil základy
kvantovej teórie (neskôr zaň získal Nobelovu cenu), tretím svetu predstavil špeciálnu teóriu relativity a štvrtým dokázal, že E = mc2.
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V rovnakom období sa Einsteinove
prvé manželstvo blížilo ku koncu.
S Milevou sa stretol na univerzite
na hodinách fyziky a ich vzťah bol
sprvoti veľmi vášnivý. Mali tri deti.
Lieserl si po narodení asi niekto
adoptoval – nie sú o nej žiadne ďalšie správy. Hans Albert a Eduard sa
narodili v čase, keď už Einstein pracoval na patentovom úrade. Ostali
s Milevou a otec, ktorého kariéra
napredovala, ich čoraz viac zanedbával. V roku 1919 Mileva súhlasila s rozvodom pod podmienkou,
že ak Einstein niekedy získa Nobelovu cenu, dostane z nej celú
finančnú odmenu.

„AK A JE ÚSPECH V ŽIVOTE, POTOM A SA ROVNÁ
X PLUS Y PLUS Z. PRÁCA
JE X, Y JE HRA A Z JE
SCHOPNOSŤ ČUŠAŤ.“

EINSTEIN

– Albert Einstein,
noviny The Observer, 1950

10

Einsteinov výzor v tom čase
ešte nepripomínal ten, ktorý
poznáme. Bol to elegantný
mladý muž s krátkymi tmavými vlasmi. Počas druhého
manželstva so sesternicou
Elsou sa však začala ďalšia
fáza jeho života a postupne
čoraz viac pripomínal
známeho „roztržitého profesora“. Keď v roku 1933 ušiel
pred nacistickým režimom
do USA, jeho prerod bol dokonaný. Vždy by sme však
mali pamätať na to, že slávnym sa stal švihácky mladý
muž, nie starší štátnik.

ALBERT
EINSTEIN
ŽIVOT

„VEDA JE POKUS PRINÚTIŤ
NAŠE ZMYSLOVÉ ZÁŽITKY,
ABY SA NEPRIEČILI LOGICKY
JEDNOTNÉMU SYSTÉMU
MYSLENIA.“
EINSTEIN

- Albert Einstein, Out of My Later Years, 1950

ŽIVOT
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