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Erlatibit atearcn theo ria eta philosophia
'Esku

artean dudan liburu batek, gai honi buruzko artikulu batzuk idaztera bultzatu nau. Liburuaren egilea,'Ko.
loniako Unibertsitatean irakaslc den P. tul¡ttelstádt dugu.
LibLruan.1905. urteaz geroztik, physikaren adar biren
desarroilatzeak ¡lhilosophi kontzeptuetan ukan ditu.en ondorioak aztertzerr dira. Physikaren ark¡ bi hauk,' c'rlatibitatearc¡¡ theoril r:ta nlekhanika kuantikoa dir¿i. Theoria
Itat¡ek. ¡lhilosoJlhin klasikoak a priori egiatzat uka¡¡ dituen c¡itzi batzr¡k oker zeudela frogatu' dute.
Oraingo lroneta¡r, crlatibitatearen theoriaren ondorio
bat aztertuko dugu, ¡rreseski' denborari buruzko kontzeplua. Honctar¡¡ko. lehenik ¡:hilosophian (edo zentzu konlunean) izan den denborarekiko kontzepzioa aztertuko dut.
gero crlatibitatearen theorian hartzen duenarekin konparatzeko.
DENBOBA ABSOLUTUAREN IDEIA
Philosophi¿r klasikc¡an beti ¡lentsatu ¡zan da, a priori.
denbora absolutuaren ideia. Aurreritzi" hau nolabait logikari lotzeko, jarraiko arrazoinanrendul c¡ite:lr izan da:

l(ontsidera ditzagun cspazioko ¡rurrtu bi, A eta B. Bi
puntu hauk geldirik daudc. A ¡:untuarr gertaera bat jazotzen' da t,\ mementoan. cta B puntuan beste gertaera bat'
tn mementoan. Instante berean gertatze¡¡ badira, gertae:
ra sinlultaneoak direla csanen dugu: (tr ' ' trr).

Nola ncurtu dugu simultaneitatea? Derrragun,' gu
-trarela. simultaneitatea neurtzen ari direnak. Espazioko
cdozein puntrr batetan g¡audc. A puntuko ¡¡ertaera jazotzen denean. scinalc l¡at bid¿rltzcn da. obiada infinitu batez, A puntrrtik ¡¡ureganantz. ,Abiada infinitua duenez, seinalc horrck cz du denborarik behar guregana heltzeko.
cta tr instantcan bcrtan hclduko da. B puntuko gertaerarekin crc berdin cfliter¡ dugu; beraz, B puntutik datorren
seinalel tr clenboran helduko da guregana. t,r cta t¡r berdinak badira. ¡¡ertaera bi horik" simultaneoak direla csanen dugu. Eta berdin csan lezakc beste cdozein obserbatzailek. seinalc-abiadá infinitua delako. Beraz, espa'zioan dauden guztiek, cra berean neurtze¡r dute DENBORA hori. Obserbatzailc batentzat simultaneoak diren gertaera bi, bestc cdonorentzat crc simultaneoak izanen
dira.
Era lronetan, cdonongo crlojuk ordu bera agertuko du.

cta denborá"'berdin jazoko da crloju guztientzat. Beraz,
crlojuek neurtzen dutena. kantitate absolutu bat da: denborá ABSOLUTUA da.
'
philosophia
klasiKontuan ukan dezagun, horretaz.n
koaren puntu bi:
seinale-abiadá infinitua dela kontsi- oinharritzat,
deratu dugu.
era honetan finkatutako denborá absolutua da,
- hots," crrealitatc 0BJEKTIBO bat: eta inongo experimentuk czin dezako denbora horren martxa
alda. Denborá, aurrera doan errealitate objektibo
bat da.
EINSTEINEN JARREBA

Einsteinek. arqi abiadaren konstatttetasuna ulertu
ahal izateko, iarrera' berri bat lrartu zue¡r. rraturako gertaeren atlrrean.
Batetik, termino subjektibo' bat sartze¡r du arrazoinamenduan: r¡bserbatzailea. Bestetik. llhysikarerr leqe na-

gusi bezala, naturaren cta obserbatzailearen arteko harremana hartzen du: experinrentua. Azken batetan, experimentuak adieraziko du legc baten cg¡iatasuna.
Jarrera hau hartuz gero, kontzeptu bat finkatzekotan,
naturako legeekin ados" dagoen cxperimeñturen batetan onharritu behar da; eta ez dute balio aurreritzlek, har.r
da. a priori hartutako critziek.
Baina cxperimentuak cAiteko tresnak. naturakoak di.
renez, naturako legeen pean aurkitzen dira; beraz, cz
dira perfektuak. LIMITAZIO batzuk dituzte eta.
Philosophia klasikoan, seinale-abiada infinituez rrrin.
tzatu gara; baina naturan ez dago seinale-abiada inifini;.
turik. Experimentuek, abiadarik handiena arg¡iarena delá1
agertu dute (300.000 km/s). Gainera, argiaren propietatc
berezi bat erc agertu dute: Argi abiadá" [lerdin;¡ dela
cdozein obserbatzailerentzat. Beraz, naturaren l¡rnttazio
hauk kontuan ukan behar ditugu, cdozein arrazei¡uendr¡.
tan.

Einsteinck. honetaz konturatur"ik. sinrultaneitatea
ncurtzeko ¡rrethodo¿r bcrriro aztertu behar zela esan zucn.
naturaren linritazioen ar¿ruera.' Methodoaren bir¡rerrtsu.

tzc ho¡rek. <lenl>oraren kontzeptu absolutuaren
tcittzc l¡:rtcr¡ cr,¡¿rir" zuen.

birplan-

ERLATIBTTATE THEORIAREN ZENBAIT ONDORIO

Lulrclr

:ti¡ratu

l)untuct¿¡n oinharriturik, kalkulu¿rk cai-

ncz gcr(,. larraiko t¡nrlorioak sortzen dira:
claitckc silr¡t¡ltancitateaz mintza, obserbatzai- czi¡r
lr':tr kontu¡r¡r lrartu ¡¡abc.
sintultancit¡rtr: absoluturik cz dagoenez gcro, cz

-

<l:rr¡o dr:nbora absoluturik.

lkr¡stcn denez, ¡rlrilosophia zaharraren ¡rentsamoldea
harrkaz 1¡clr:r jartzcn dute ondorio hauek. Gu cre aho zabalik g¡cr:rtzell oara ondorio lrauen aurrean. Gehiago harritzeko r¡raindik. denbora absolutu ezaren subondorio
bat ai¡ratuko dugu.
Philosophia klasikoan, gertaera bi, haien denborarekikc¡ ordenamenduan kontsideraturik, hiru cratan klasifikatzen dira. bata bestearekiko: iraganekoa,' presentekoa cdo ctorkizunekoa; cta hau guztiau era absolutu batetan, hots," cdozein obserbatzailerentzat.
Erlatibitatearen theorian hiru kategoria egon arren.
kontzeptuz ez dira berdinak. Kasu honetan, iragan absolutua, presentea eta etorkizun absolutua daude.
lkusten denez, presentea ez da absolutua. simultaneitate absoluturik cz dagoelako; cta iragana, presentea
edo etorkizuna izan daiteke, gertaera bi horik experimentatzen ari den obserbatzailearen arauera.
Erraz uler daiteke orain, pentsamolde klasikodunen
artean theoria honen aurka cgon diren kontrajartzeak.
Hala ere. Einsteinen theoria kritikatzeko bide bakarra,
hark hartu zuena da. Experimentua izanen da azken epailea. Eta experimentuek sobera' frogatu digute Einsteinen
theoriaren egiatasuna.
J. R. ETXEBARRIA
daude. dagoz
dezagun. daigun
diquto, deuskue

ditzagun. daiguzan
lezake. lelko
zeuden. egoren

