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HISTORIE

Listy z kalendára

Dušan Jedinák, Trnavská univerzita v Trnave

Arthur S. EDINGTON — (28. 12. 1882 – 22. 11. 1944)

V roku 1919 publikoval výsledky merania
zo zatmenia Slnka (29. 5. 1919), ktoré po-
tvrdili ohyb svetla v gravitačnom poli Slnka
ako dôsledok Einsteinovej všeobecnej teórie
relativity. Odhalil vzťah medzi hmotnosťou
a svietivosťou hviezd (1924) a vytvoril teó-
riu ich vnútornej štruktúry (Internal Consti-
tution of the Stars , 1926). Vypracoval teó-
riu pulzujúcich premenných hviezd. Propa-
goval Einsteinovu teóriu relativity a jej apli-
kácie v kozmológii. Britský astrofyzik a filo-
zof vedy bol 31 rokov riaditeľom astronomic-
kého observatória v Cambridge. Stal sa jed-
ným zo zakladateľov modernej astrofyziky.

Bol presvedčený o tom, že pravda nepozná hranice. Vedel zrozumiteľne
vykladať získané vedecké poznatky aj laikom.

Z myšlienok

• Veda je ako ostrý nástroj, s ktorým sa
ľudia hrajú ako deti a porežú si prsty.

• Látkou sveta je látka Ducha.
• Moderná fyzika nás neodvádza od Boha,
ale naopak, nevyhnutne nás vedie bližšie
k Bohu.

• Ani jeden hlásateľ ateizmu nebol prírodo-
vedcom, všetci boli len priemernými filo-
zofmi.

• Počiatok vesmíru pred nás kladie neprekonateľné ťažkosti, ak sa na
vec nezačneme dívať ako na nadprirodzenú udalosť.
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