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Względność, perspektywiczność, subiektywność 
 

 

Doświadczenie zawsze jest czyjeś, a zatem jest z istoty swej podmiotowe. Już w 

starożytności zauważono, że co najmniej niektóre charakterystyki przedmiotów 

doświadczenia są w związku z tym względne, tj. zależne od punktu widzenia. To ostatnie 

pojęcie ma jednak dwa aspekty, które nie zawsze starannie rozróżniano. Po pierwsze, podmiot 

doświadczenia zawsze jest jakoś usytuowany wśród jego przedmiotów, więc zawsze 

percypuje je z jakiejś perspektywy. Po drugie, na ich doświadczanie może rzutować jego 

subiektywne nastawienie, w tym różne z góry przyjęte przeświadczenia. Charakterystyki 

przypisywane przezeń przedmiotom doświadczenia mogą więc być względne w dwóch 

zupełnie różnych znaczeniach, a mianowicie perspektywiczne bądź subiektywne. 

Niezależnie od tego, w poznaniu empirycznym ważne jest, by względne w 

którymkolwiek z powyższych znaczeń charakterystyki jego przedmiotów być w stanie 

odróżnić od charakterystyk przysługujących im niezależnie od punktu widzenia, a zatem w 

określonym sensie absolutnych. W związku jednak z dwuznacznością względności, pojawia 

się tu pole do nieporozumień. Niewątpliwie względności rozumianej jako subiektywność 

przeciwstawić należy obiektywność. Względność rozumiana jako perspektywiczność jednak 

może wynikać z całkowicie obiektywnych relacji, w jakie podmiot wchodzi z przedmiotami 

doświadczenia. Z drugiej strony, określenie samych tych relacji może też w jakiś sposób 

zależeć od subiektywnych nastawień podmiotu. Nietrudno więc o błędną identyfikację sensu, 

w jakim dana charakterystyka jest względna, zwłaszcza jeśli nie uświadomić sobie 

wspomnianej dwuznaczności. 

W czasach nowożytnych klasykiem odróżnienia absolutnych i względnych 

charakterystyk zjawisk fizycznych jest niewątpliwie I. Newton, który poświęcił mu 

najczęściej cytowane stwierdzenia swojego sławnego „Scholium”. Z pewnością właśnie te 

stwierdzenia w znacznym stopniu przyczyniły się do skojarzenia absolutności z 

prawdziwością (realnością), a względności z pozornością. Zarazem jednak niektóre z nich 

wyrażają tendencję do skojarzenia względności z subiektywnością. 

Tendencja ta uwidacznia się zwłaszcza w zastanawiającej różnicy określenia relacji 

między przestrzenią względną i absolutną z jednej strony, a czasem względnym i absolutnym 



z drugiej. Podczas gdy przestrzeń względna ma być „taka sama w kształcie i wielkości”
1
 jak 

przestrzeń absolutna, Newton dopuszcza, by czas względny, jako „miara czasu absolutnego za 

pośrednictwem ruchu”, nie był jednostajny. Motywem tej ewidentnej niekonsekwencji wydaje 

się intencja, by wprowadzić pluralizm czasów względnych analogiczny do pluralizmu 

przestrzeni względnych, wynikającego z wielości układów odniesienia, w których te 

przestrzenie są określone. Tymczasem założenie, że czas względny miałby być „taki sam w 

kształcie i wielkości” jak czas absolutny, skutkowałoby identycznością czasów względnych 

określonych w różnych układach odniesienia, co wykluczałoby taki pluralizm. 

Tym samym jednak, zapewne wbrew intencjom Newtona, względność w przypadku 

czasu uzyskuje zdecydowanie inne znaczenie niż w przypadku przestrzeni. Chociaż w obu 

przypadkach można ją rozumieć jako zależność od punktu widzenia, jednak ten punkt 

widzenia w każdym z nich oznacza coś innego. Podczas gdy w tym drugim wynika on 

wyłącznie z perspektywy obserwacji, związanej ze stanem ruchu obserwatora, w pierwszym z 

wyboru ruchu wykorzystanego do określenia miary czasu. 

Odpowiednio, inny sens ma też związana ze względnością pozorność. Określone w 

ramach przestrzeni względnej relacje przestrzenne między ciałami są jak najbardziej 

rzeczywiste. Co więcej, na mocy wspomnianego założenia o takożsamości przestrzeni 

względnej z absolutną, nie różnią się od odpowiednich relacji w obrębie przestrzeni 

absolutnej, a zatem są jednakowe we wszystkich układach odniesienia, nie zależąc tym 

samym od punktu widzenia. Zależy od niego jedynie tożsamość względnego miejsca w 

czasie, tj. kolokacja
2
 względna, co rzutuje na określenie ruchu względnego w poszczególnych 

układach. Pozorność przestrzeni względnej sprowadza się więc do jej możliwej 

nieadekwatności jako obrazu przestrzeni absolutnej, wynikającej z faktu, że przestrzenie te 

„nie są zawsze numerycznie tymi samymi”, co z kolei wynika wyłącznie z możliwego ruchu 

obserwatora określającego przestrzeń względną. 

{117} Podobnie, sam w sobie, czas względny jest też rzeczywisty. Jego pozorność jako 

obrazu czasu absolutnego nie wynika jednak z perspektywy obserwacji, lecz z możliwego 

wyboru jego niejednostajnej miary. Co więcej, podczas gdy, w świetle obowiązującej w 

świecie mechaniki nierelatywistycznej zasady względności Galileusza, absolutnego ruchu 

układu odniesienia, a zatem i odchylenia przestrzeni względnej w tym układzie od przestrzeni 

absolutnej, nie sposób jednoznacznie oszacować, inaczej rzecz się ma w przypadku 

                                                 
1
 I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica; cytaty w przekładzie polskim wg: M. Heller, 

Filozofia przyrody, Kraków 2004, s. 90. 
2
 Zob. Z. Augustynek, Własności czasu, Warszawa 1970, s. 13.  



niejednostajności ruchu wybranego do określenia czasu względnego. Tutaj, jak zauważył to 

sam Newton, skutki owej niejednostajności można korygować, odtwarzając zgodność czasu 

względnego z absolutnym, co najmniej jako granicę ciągu korekt. Jeśli więc obserwator 

pozostaje przy mierze nie skorygowanej, jest to kwestią jego arbitralnej z rzeczowego punktu 

widzenia, choć zazwyczaj podyktowanej względami praktycznymi decyzji. 

Jak widać, mechanika nierelatywistyczna nie realizuje poszukiwanej przez Newtona 

symetrii między statusem przestrzeni względnej i czasu względnego. Wprowadza ją natomiast 

szczególna teoria względności. Czasowym odpowiednikiem kolokacji jest bowiem 

równoczesność, która w świecie tej teorii zależy od układu odniesienia. Co więcej, w świetle 

obowiązującej w jej ramach zasady względności Einsteina
3
, operacyjnego określenia 

równoczesności w danym układzie odniesienia nie sposób jednoznacznie skorygować, co 

pozwoliłoby uniezależnić ją od stanu ruchu układu. Czas określony operacyjnie w danym 

układzie jest więc, podobnie jak określona w nim operacyjnie przestrzeń, względny w sensie 

zbliżonym do tego, w którym w świecie mechaniki nierelatywistycznej względna była tylko 

przestrzeń. 

Czy jednak czas względny i przestrzeń względna są tym samym pozorne w sensie, o 

który chodziło Newtonowi? Jak pamiętamy, taka ich kwalifikacja wynika z ich odniesienia do 

czasu absolutnego i przestrzeni absolutnej, a zatem zależy od istnienia tychże i od możliwości 

wystąpienia odpowiednich różnic między charakterystykami względnymi i absolutnymi. 

Gdyby więc we wszystkich układach odniesienia przyjąć tę samą jednostajną miarę czasu, to 

czas względny, niezależny przy takim rozstrzygnięciu od układu odniesienia, nie byłby w 

żadnym sensie pozorny, w żaden sposób nie odchylając się od absolutnego. Gdyby zaś 

ponadto odrzucić istnienie przestrzeni absolutnej, to i przestrzeń względna nie byłaby w 

żadnym sensie pozorna, gdyż nie byłoby z czym jej porównać. 

Podobnie, w ramach powszechnie przyjętej interpretacji szczególnej teorii 

względności, odrzucającej istnienie eteru, przestrzeni ani czasów względnych nie sposób 

sensownie określić jako pozorne. Jeśli jednak, jak to się robi w ramach interpretacji 

Lorentza
4
, istnienie eteru założyć, to sytuacja zmienia się diametralnie. Wyróżniony status ma 

wtedy czas względny i przestrzeń względna w układzie odniesienia spoczywającym 

względem eteru, zaś wszelkie odchylenia od nich czasów i przestrzeni względnych w innych 

układach można złożyć na karb skutków występującego w nich „wiatru eteru”. Czas i 

                                                 
3
 Zob. W. Kopczyński, A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja, Warszawa 1981, s. 66-67. 

4
 Zob. np.: J. Czerniawski, „Dwie interpretacje teorii względności”, Zagadnienia Naukoznawstwa 26 (1990), s. 

315-329. 



przestrzeń względna są więc pozorne w tym samym sensie, co przestrzeń względna w świecie 

mechaniki nierelatywistycznej przy założeniu istnienia przestrzeni absolutnej. Co więcej, są 

one teraz pozorne w szerszym zakresie, gdyż w stosunku do czasu i przestrzeni w układzie 

eteru są takie same „w kształcie”, ale już nie co do „wielkości”. Wynika to z faktu, że 

fizyczne wzorce jednostek czasu i długości w układach poruszających się względem eteru 

podlegają w stosunku do takich samych wzorców w układzie spoczywającym efektom 

skrócenia długości i dylatacji czasu. 

Tak czy inaczej, niezależnie od rozstrzygnięcia kwestii ich ewentualnej pozorności, 

czas i przestrzeń względna w układzie inercjalnym mają charakter całkowicie obiektywny, a 

punkt widzenia, od którego zależą, jednoznacznie związany jest z perspektywą obserwacji, 

wynikającą ze stanu ruchu układu. Sytuacja komplikuje się w przypadku układów 

nieinercjalnych, gdy zastosowanie operacyjnych przepisów na określenie czasu i przestrzeni 

takich samych jak w układach inercjalnych może prowadzić do wyników niespójnych. 

Wskazana jest wtedy jakaś ich modyfikacja, która nie jest bynajmniej jednoznacznie 

określona przez stan ruchu układu. Nasuwa się więc wniosek, że jest ona z rzeczowego 

punktu widzenia arbitralna, co przenosi się na określenia czasu i przestrzeni względnej w 

układzie nieinercjalnym. Taka arbitralność zaś to nie co innego, tylko subiektywność, a co 

najmniej umowność, tj. subiektywność zbiorowa. 

Dodatkową komplikację wprowadza grawitacja. W konsekwencji zasady 

równoważności Einsteina
5
 uniemożliwia ona jednoznaczne wyróżnienie układów 

inercjalnych, w których należy się spodziewać efektów analogicznych do tych, które pod jej 

nieobecność występują w układach nieinercjalnych, w związku z czym wspomniany wyżej 

kłopot z określeniem czasu i przestrzeni względnej w układach nieinercjalnych przenosi się 

na wszystkie możliwe do określenia układy odniesienia. W rezultacie element arbitralności w 

tym określeniu w świecie ogólnej teorii względności staje się powszechny. 

Niekwestionowany obiektywny charakter zachowują tylko wielkości niezmiennicze, 

określone w ramach geometrii czasoprzestrzeni, a nie w ramach chronometrii i geometrii 

przestrzeni z osobna. 

{118} Spójrzmy na ten problem z nieco innej strony. Zmianę układu odniesienia można 

powiązać ze zmianą układu współrzędnych zastosowanego do opisu zjawisk, a względność 

rozumianą jako zależność od perspektywy obserwacji – z zależnością od współrzędnych. 

Podstawą takiego powiązania musi jednak być określenie odpowiednich współrzędnych na 

                                                 
5
 Zob. C.M. Will, “Experimental gravitation from Newton to Einstein”, w: S.W. Hawking, W. Israel (red.), 300 

Years of Gravitation, Cambridge 1987, s. 80-127. 



podstawie tego samego, naturalnego przepisu, zastosowanego w różnych układach 

odniesienia. Warunek ten jest realizowalny w ogólności w świecie mechaniki 

nierelatywistycznej i w układach inercjalnych w świecie szczególnej teorii względności. W 

układach nieinercjalnych STW jednak, a tym bardziej w świecie ogólnej teorii względności z 

grawitacją, na ogół nie sposób jednoznacznie wyróżnić jakiegoś sposobu określenia 

współrzędnych jako lepiej niż inne odpowiadającego punktowi widzenia związanemu z 

perspektywą zlokalizowanego obserwatora. Gdyby więc chcieć potraktować układ 

współrzędnych jako realizację punktu widzenia, to należałoby uznać, że punkt widzenia nie 

odpowiada jednoznacznie perspektywie obserwacji, lecz zależy od wyboru jednego z wielu 

równie do tej roli odpowiednich układów współrzędnych. W rezultacie względność jako 

zależność od punktu widzenia nie sprowadza się do obiektywnego uzależnienia od 

perspektywy obserwacji, lecz w jakimś stopniu polega na zależności od arbitralnej decyzji. 

Można jednak iść o krok dalej i zrezygnować z wiązania punktu widzenia z 

perspektywą obserwacji, całkowicie sprowadzając go do wyboru układu współrzędnych, 

rozumianego jako w zasadzie dowolne, byle dostatecznie gładkie, odwzorowanie obszaru 

czasoprzestrzennego na odpowiedni obszar przestrzeni R
4
 czwórek liczb rzeczywistych. 

Względność zostaje w ten sposób utożsamiona z zależnością od układu współrzędnych, 

postrzeganego jako arbitralne „ponumerowanie” punktów czasoprzestrzennych. Naturalne jest 

wtedy potraktowanie charakterystyk względnych jako w określonym sensie subiektywnych 

czy umownych i przypisanie obiektywności jedynie charakterystykom niezmienniczym. 

Wątpliwości w stosunku do takiego rozstrzygnięcia może jednak wzbudzić refleksja 

nad sensem względności czasu i przestrzeni w szczególnej teorii względności. Podobnie jak w 

mechanice nierelatywistycznej w odniesieniu do przestrzeni, była ona rozumiana jako 

zależność od perspektywy, jednak niedokładnie w tym samym sensie. Podczas gdy tam 

perspektywę określał wyłącznie stan ruchu obserwatora, tu współwyznaczają ją skutki tego 

ruchu, jakimi są efekty relatywistyczne, którym podlegają używane przez niego przyrządy 

pomiarowe. Efekty te sprawiają, że perspektywa ta jest w pewnym sensie „skrzywiona”, 

deformując określone za pomocą tych przyrządów stosunki przestrzenne i czasowe, które 

różnią się w różnych układach odniesienia, podczas gdy w mechanice nierelatywistycznej 

stosunki czasowe w ogólności i stosunki przestrzenne między zdarzeniami równoczesnymi 

były niezależne od układu odniesienia. 



W świetle ogólnej teorii względności, grawitacja do tych efektów dodaje nowe, 

analogiczne do nich
6
. Nakładając się na nie, skutkują one dodatkowym „skrzywieniem” 

perspektywy obserwatora. Co więcej, owe specyficznie grawitacyjne efekty są tak samo 

uniwersalne jak relatywistyczne efekty związane z ruchem. W rezultacie nie sposób ich od 

tamtych jednoznacznie oddzielić. Nie sposób też na podstawie obserwacji jednoznacznie 

skorygować ani „skrzywienia” perspektywy wynikającego z nich samych, ani wypadkowego 

jej „skrzywienia” wynikającego z obu rodzajów efektów nałożonych na siebie. 

W tej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest zrezygnować z korekty i określić 

relacje czasoprzestrzenne w taki sposób, jak gdyby tych efektów nie było. Każde inne 

rozwiązanie musi opierać się na arbitralnym z empirycznego punktu widzenia założeniu na 

ich temat. Można ten stan rzeczy zontologizować, zakładając, że efektów tych faktycznie nie 

ma, a każde określenie relacji przestrzennych i czasowych zakładające jakiś ich nietrywialny 

rozkład potraktować jako subiektywne lub umowne. Założenie takie jednak byłoby równie 

arbitralne jak każde inne założenie na temat ich rozkładu. 

Alternatywnie, można założyć, że efekty te w rzeczywistości jakieś są, tylko nie 

sposób jednoznacznie oszacować, jakie. Gdyby więc w jakiś sposób można było je poznać i 

skorygować, można byłoby określić nie „zdeformowane” relacje przestrzenne i czasowe. 

Relacje określone w ramach fizycznej geometrii czasoprzestrzeni, odpowiadające fałszywemu 

wobec tego założeniu o niewystępowaniu „deformujących” efektów, należałoby wtedy 

potraktować jako pozorne, wynikające z nieusuwalnego „skrzywienia” perspektywy 

obserwatora poruszającego się w obecności pola grawitacyjnego. Co więcej, jako w tym 

sensie pozorną należałoby potraktować samą geometrię fizyczną, za prawdziwą geometrię 

czasoprzestrzeni uznając niemożliwą do jednoznacznego określenia na podstawie pomiarów 

geometrię tła
7
, obejmującą nie „zdeformowane” relacje. Relacje te, mimo że określone w 

sposób arbitralny z empirycznego punktu widzenia, trzeba byłoby mimo to potraktować jako 

obiektywne, gdyż wyrażające ową prawdziwą, nie „zdeformowaną” przez „skrzywioną” 

perspektywę geometrię. 

Jaka powinna być ta geometria? Gdyby skorygowaniu podlegać miały tylko efekty 

grawitacyjne, to naturalne byłoby założyć, że powinna to być geometria czasoprzestrzeni 

szczególnej teorii względności, tj. geometria Minkowskiego. Taką geometrię tła przyjmuje się 

w ramach tzw. bimetrycznych (dwumetrycznych) teorii grawitacji, konkurencyjnych w 

stosunku do ogólnej teorii względności, jak również w ramach bimetrycznych interpretacji 

                                                 
6
 Zob. J. Foster, J. D. Nightingale, Ogólna teoria względności, Warszawa 1985, s. 127. 

7
 Zob. B.F. Schutz, Wstęp do ogólnej teorii względności, Warszawa 2002, s. 201-202. 



samej tej teorii
8
. Pamiętamy jednak, że w świecie STW fizyczne przyrządy{119} podlegają 

efektom związanym z ruchem, wskutek których określone za ich pomocą relacje przestrzenne 

i czasowe ulegają „deformacji”. To samo dotyczy relacji czasoprzestrzennych składających 

się na fizyczną geometrię czasoprzestrzeni, którą jest wtedy właśnie geometria 

Minkowskiego. Aby uzyskać geometrię nie „zdeformowaną”, należałoby więc skorygować 

również efekty związane z ruchem. 

Wynik skorygowania efektów, jakim podlegają fizyczne zegary, równoważny jest 

zastąpieniu tych zegarów w określaniu relacji czasowych przez niefizyczne, idealne zegary 

nie podlegające owym efektom. Byłoby tak również wtedy, gdyby korekcie miał podlegać 

tylko efekt grawitacyjny. Dla odróżnienia więc, idealny zegar nie podlegający również 

efektowi spowolnienia związanego z ruchem (dylatacji czasu) nazwać można zegarem 

doskonałym. W świetle refleksji protofizycznej, rozwijanej przez filozofów ze szkoły 

erlangeńskiej
9
, zegar taki umożliwiałby naturalne określenie równoczesności – przez jego 

transport z dowolną, niekoniecznie stałą prędkością
10

. Co więcej, równoczesność określona w 

ten sposób byłaby absolutna, niezależna od układu odniesienia. Absolutna byłaby też 

określona za pomocą takiego zegara skala czasu. W nie „zdeformowanej” geometrii 

czasoprzestrzeni powinien więc być określony absolutny czas. 

Podobnie, wynik skorygowania efektów, jakim podlegają fizyczne, praktycznie 

sztywne pręty pomiarowe, równoważna jest zastąpieniu tych prętów przez ich idealne 

odpowiedniki, które można określić jako doskonałe, jeśli nie podlegają nie tylko efektowi 

grawitacyjnemu, lecz również efektowi skrócenia związanemu z ruchem. Refleksja 

protofizyczna pozwala zakładać, że takie doskonałe sztywne pręty powinny zachowywać się 

zgodnie z prawami geometrii euklidesowej (to samo zresztą, na ogół bez stosownej refleksji, 

w praktyce zakładają zwolennicy teorii bimetrycznych, czy bimetrycznych interpretacji OTW, 

gdyż w czasoprzestrzeni z geometrią Minkowskiego naturalnie określona przestrzeń jest 

euklidesowa). W geometrii tła przestrzenie momentalne, tj. hiperpowierzchnie stałości 

absolutnego czasu, powinny więc być euklidesowe. W rezultacie, w świetle protofizyki 

geometrią tła powinna być geometria czasoprzestrzeni Leibniza
11

, a nie Minkowskiego
12

. 
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Jak już o tym była mowa, relacji składających się na geometrię tła nie sposób 

jednoznacznie określić na podstawie realnych pomiarów. Stwarza to pole do jej reinterpretacji 

jako artefaktu konstrukcji opartej na arbitralnych założeniach. Określone w jej ramach relacje 

byłyby w świetle takiej reinterpretacji subiektywne, a co najmniej umowne. Z logicznego 

punktu widzenia taka reinterpretacja jest, rzecz jasna, dopuszczalna. Traktowanie jej jako 

jedynej byłoby jednak wynikiem pomieszania analizy epistemologicznej z ontologicznej. Z 

tego, że kwestia wyboru założeń, na których konstrukcja powinna być oparta, jest 

empirycznie nierozstrzygalna, bynajmniej nie wynika, że żadne z jej możliwych rozstrzygnięć 

nie jest rzeczowo adekwatne. Jeśli zaś uznać, że jedno z nich takie jest, to faktycznie przyjęte 

założenia należy potraktować jako hipotezy nierozstrzygalne empirycznie w świetle ogólnej 

teorii względności, choć niekoniecznie w świetle jakiejś przyszłej teorii, która może ją 

zastąpić. 

Na rzecz tej drugiej opcji przemawia szereg argumentów, które zostały już 

przedstawione gdzie indziej
13

. Sama jej możliwość oznacza jednak, że za konsekwencję teorii 

względności nie można uważać wprowadzenia do opisu zjawisk elementu subiektywności, ani 

nawet konwencjonalności. Względność niektórych charakterystyk zjawisk, o jakiej w niej 

mowa, można więc konsekwentnie interpretować jako perspektywiczność, chociaż na ogół 

nie sprowadzającą się tylko do zależności od stanu ruchu obserwatora. 
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