
UCZENI Z SOLVAYA

NAJWAŻNIEJSZA FOTOGRAFIA XX WIEKU

Są fotografie, obok których nie można przejść obojętnie. Na wykonanej w 1927 roku w Parku Leopolda,  
w Brukseli, nie tylko natychmiast spostrzegamy Marię Skłodowską-Curie i Alberta Einsteina, ale są oni  

w towarzystwie elity naukowej świata, m.in. Maxa Plancka, Maxa Borna czy Nielsa Bohra.  
Uwiecznienie na jednym zdjęciu aż siedemnastu noblistów wśród dwudziestu dziewięciu najpotężniejszych 

uczonych z dziedziny fizyki i chemii XX wieku mogło zdarzyć się tylko raz na sto lat!
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Sie dzą cy obok Skło dow skiej-Cu rie męż czy -
zna z ka pe lu szem w dło niach to Max Planck 
nie miec ki fi zyk, no bli sta w dzie dzi nie fi zy ki. 
Na je go cześć na zwa no pla ne to idę Planc kia 
oraz kra ter księ ży co wy Planck. Po le wej stro -
nie Po lki sie dzi Hen drik Lo rentz, któ ry za po -
cząt ko wał teo rię elek tro no wą bu do wy ma te -
rii, zaś je go pra ce po mo gły w od kry ciach 
sie dzą ce go po je go le wej stro nie Al ber ta Ein -
ste ina.  

Wśród fo to gra fo wa nych na ukow ców jest 
Irving Lang mu ir (pierw szy w rzę dzie od le -
wej), ame ry kań ski fi zyk i che mik, któ ry za sły -
nął z ba dań do ty czą cych zja wisk po wierzch nio -
wych. Jest on wy na laz cą mię dzy in ny mi 
no wo cze snej ża rów ki z żar ni kiem wol fra mo -
wym i pal ni ka wo do ro we go. 

Rząd za my ka ją ko lej ni no bli ści: nie do szły le -
karz, szkoc ki fi zyk Char les Thom son Re es 
Wil son oraz Bry tyj czyk Owens Wil lans Ri -
chard son. Wil son opra co wał ko mo rę kon den -
sa cyj ną (na zwa ną ko mo rą Wil so na), umoż li wia -
ją cą ob ser wa cję to rów czą stek. Z ko lei 
Ri chard son pro wa dził pra ce do ty czą ce emi sji 
ter mo elek tro no wej. 

Tuż za ni mi, rząd wy żej, sie dzą Max Born 
i Niels Bohr. Ten pierw szy, ze sku pie niem 
spo glą da ją cy w obiek tyw apa ra tu, jesz cze 
nie wie, że je go ma rze nie się speł ni 
– w 1954 ro ku otrzy ma Na gro dę No bla 
z dzie dzi ny fi zy ki za fun da men tal ne ba da nia 
w dzie dzi nie me cha ni ki kwan to wej, a szcze -
gól nie za sta ty stycz ną in ter pre ta cję funk cji 
fa lo wej. Z ko lei duń ski fi zyk Niels Bohr już 
wte dy mógł się po szczy cić no blow ską na -
gro dą za ba da nia struk tu ry ato mu i pro mie -
nio wa nia emi to wa ne go przez nie. Je go pra -
ce na uko we przy czy ni ły się do roz wo ju 
me cha ni ki kwan to wej. 

Zgro ma dze nie wie lu zna mie ni tych na -
ukow ców w jed nym miej scu sta ło się moż -
li we dzię ki upo ro wi Er ne sta So lvaya, pa sjo -
na ta na uki i wy na laz cy prze my sło wej 
me to dy otrzy my wa nia wę gla nu so du. Or -
ga ni zu jąc cy klicz ne spo tka nia wy bit nych 
uczo nych z dzie dzi ny fi zy ki i che mi uwa żał, 
że bę dą one oka zją do oma wia nia i roz wią -
zy wa nia trud nych pro ble mów na uko wych. 

 
Po mysł oka zał się strza łem w dzie siąt kę, 

przy cią ga jąc naj bar dziej zna ne w na uce na zwi -
ska. Pierw szy kon gres od był się w 1911 ro ku; 
prze wod ni czył mu Hen drik Lo rentz, zdo -
byw ca Na gro dy No bla w dzie dzi nie fi zy ki. 
Wśród za pro szo nych by li rów nież no bli ści Al -
bert Ein ste in, Fre de rick Lin de mann i Ma ria 
Skło dow ska-Cu rie. 

 
PIĄTY KONGRES 

Naj słyn niej szy, Pią ty Kon gres So lvaya od był 
się w 1927 ro ku. Cie szył się już wów czas za -
słu żo nym pre sti żem. Tym ra zem go rą cym te -
ma tem spo tka nia by ły elek tro ny i fo to ny. Po je -
go za koń cze niu po ję cie fo to nu na sta łe tra fi ło 
do na uko we go słow ni ka, choć sa mo ich ist nie -
nie Ein ste in udo wod nił kil ka na ście lat wcze -
śniej. Osta tecz nie po twier dził je ame ry kań ski 
fi zyk Ar thur Comp ton tuż przed roz po czę -
ciem kon gre su, na któ rym zresz tą był obec ny. 
W tym sa mym ro ku Ko mi tet No blow ski przy -
znał mu na gro dę za od kry cie zwa ne zja wi skiem 
Comp to na. 

To wła śnie z te go kon gre su po cho dzi słyn ne 
zdję cie, któ re na zwa ne zo sta ło „naj bar dziej in -
te li gent nym zdję ciem, ja kie kie dy kol wiek zro -
bio no”. Fo to graf zgro ma dził na nim dwa dzie -
ścia dzie więć naj więk szych współ cze snych 
umy słów na uko wych świa ta. I nie ma w tym 
okre śle niu prze sa dy, bo wiem po nad po ło wa (!) 
z nich otrzy ma ła Na gro dę No bla. 

Przyj rzyj my się tej fo to gra fii do kład nie. Je dy -
na wśród na ukow ców ko bie ta Ma ria Skło dow -
ska-Cu rie już wte dy mo gła po szczy cić się dwo -
ma No bla mi, cze go wów czas nie osią gnę li jej 
ko le dzy ze zdję cia. W 1933 ro ku do łą czy ły 
do gro na eli tar nych uczest ni ków kon gre su jej 
cór ka (tak że no blist ka) Ire na Jo liot -Cu rie 
oraz Li sa Me it ner. 

Obok Ma xa Bor na sie dzi fran cu ski fi zyk Lo -
uis de Bro glie, któ ry po cząt ko wo nie wią zał 
swo jej na uko wej ka rie ry z fi zy ką, a z hi sto rią. 
Na szczę ście zmie nił zda nie, by w przy szło ści 
mieć wpływ na wy na laz ki o du żym zna cze niu. 
Je go ba da nia umoż li wi ły zbu do wa nie mi kro -
sko pu elek tro no we go. W 1929 ro ku otrzy mał 
Na gro dę No bla w dzie dzi nie fi zy ki. 

W tym sa mym rzę dzie wi dzi my mię dzy in ny -
mi bry tyj skie go fi zy ka, od kryw cę an ty ma te rii, 
Pau la Di ra ca (pią ty od le wej). Rząd wy żej 
– Er wi na Schrödin ge ra. Obaj wy da ją się sku -
pie ni na czymś in nym niż po zo wa nie do zdję -
cia. Być mo że wi dzą coś, co po słu ży za asumpt 
do ko lej nych roz wa żań na uko wych. Pięć lat 
póź niej obaj zo sta ną lau re ata mi Na gro dy No -
bla w uzna niu za wkład w roz wój fi zy ki kwan -
to wej. Do hi sto rii przej dzie rów nież eks pe ry -
ment my ślo wy pod nazwą Ko t Schrödin ge ra. 

Wil liam Law ren ce Bragg (trze ci od le wej) 
to ko lej ny an giel ski uczo ny, któ ry wziął udział 
w Pią tym Kon gre sie So lvaya. Otrzy mał Na gro -
dę No bla w dzie dzi nie fi zy ki, ma jąc za le d wie  
25 lat. Pro wa dził ba da nia nad dy frak cją pro -
mie ni rent ge now skich w krysz ta łach. 

W tyl nym rzę dzie stoi uśmiech nię ty, mło dy 
fi zyk i fi lo zof na uki Wer ner He isen berg 
(trze ci od pra wej), któ ry od krył za sa dę nie -
ozna czo no ści. Za le d wie pięć lat póź niej zo stał 
no bli stą. Sto ją cy obok nie go i pa trzą cy w bok 
Wol fgang Pau li stwo rzy re gu łę na zwa ną za -
ka zem Pau lie go, a w 1945 ro ku otrzy ma Na -
gro da No bla. Je go imie niem na zwa no kra ter 
księ ży co wy. 

 
NIE TYL KO NO BLI ŚCI 

Wśród no bli stów obec nych na pią tym kon -
gre sie i po zu ją cych do zdję cia by li rów nież ci, 
któ rym nie uda ło się zdo być No bla. Nie prze -

Au gu ste Pic card, szwaj car ski fi zyk, ba dacz 
i wy na laz ca, opra co wał mię dzy in ny mi pod sta -
wo we za ło że nia kon struk cji ba ty ska fu. Émi le 
Hen riot był pierw szym che mi kiem, któ ry wy -
ka zał, że po tas i ru bid są na tu ral nie ra dio ak tyw -
ne. Au striac ki fi zyk i ma te ma tyk Paul Eh ren -
fest, przy ja ciel Ein ste ina, przy czy nił się 
do roz wo ju fi zy ki kwan to wej. 

 
KON TY NU ACJA 

Kon gres So lvaya na sta łe wszedł do ka len da -
rza kon fe ren cji na uko wych. Jest jed nym z naj -
bar dziej klu czo wych wy da rzeń w ob sza rze fi -
zy ki i che mii. To wła śnie tu czę sto za pa da ją 
istot ne de cy zje do ty czą ce roz wo ju na uki.  

szko dzi ło im to jed nak na sta łe za pi sać się 
na kar tach hi sto rii. 

Fran cu ski fi zyk Paul Lan ge vin jest twór cą 
teo rii pa ra ma gne ty zmu i dia ma gne ty zmu.  
Al bert Ein ste in mó wił o nim: „Je go re li gią jest 
ro zum, któ ry ma za pew nić nie tyl ko oświe ce -
nie, ale i od ku pie nie”. Lan ge vin był nie tyl ko 
mą dry, ale i od waż ny. Moc no an ga żo wał się 
w dzia łal ność an ty na zi stow ską. 

Fi zyk Mar tin Knud sen był drugim duń skim 
na ukow cem bio rą cym udział w tym kon gre sie. 
Je go naj waż niej sze osią gnię cia na uko we do ty -
czą ki ne tycz no -mo le ku lar nej teo rii ga zów.  
Z je go na zwi skiem wią żą się ta kie po ję cia, jak 
dy fu zja Knud se na czy prze pływ Knud se na.  

Or ga ni zo wa ny jest przez Mię dzy na ro do wy In -
sty tut So lvaya zwy kle w cy klu 3-let nim, choć 
by wa ją i dłuż sze od stę py. Ostat nia z kon fe ren -
cji mia ła miej sce w 2019 ro ku i po świę co -
na była mo de lo wa niu ob li cze nio we mu 
– od che mii do ma te ria łów do bio lo gii. Na stęp -
na za pla no wa na jest na maj 2022. Jej te ma tem 
bę dzie mię dzy in ny mi fi zy ka i prze twa rza nie in -
for ma cji kwan to wej. 

Czy 100 lat po tym, jak na jed nym zdję ciu 
uwiecz nio no naj więk sze gro no na uko wych ge -
niu szy, uda się po now nie zgro ma dzić w jed nym 
miej scu ty le na uko wych sław? 

MARZENA TARKA 

W pierw szym rzę dzie sie dzą (od le wej): 1. Irving Lang mu ir, ame ry kań ski fi zyk i che mik, Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 1932, 2. Max Planck, 
nie miec ki fi zyk, NF 1918, 3. Ma rie Skło dow ska-Cu rie, pol ska fi zyk i che mik, NF 1903, NCh 1911, 4. Hen drik Lo rentz, ho len der ski fi zyk, NF 1902, 
5. Al bert Ein ste in, nie miec ki fi zyk teo re tycz ny, NF 1921, 6. Paul Lan ge vin, fran cu ski fi zyk i ma te ma tyk, 7. Char les -Eugène Guye, szwaj car ski  
fi zyk, 8. Char les Thom son Re es Wil son, szkoc ki fi zyk, NF 1927, 9. Owen Wil lans Ri chard son, an giel ski fi zyk, NF 1928. 
 
Środ ko wy rząd (od le wej): 10. Pe ter De bye, ho len der ski che mik, Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 1936, 11. Mar tin Knud sen, duń ski fi zyk,  
12. Wil liam Law ren ce Bragg, australijski fi zyk, NF 1915, 13. Hen drik An tho ny Kra mers, ho len der ski fi zyk, 14. Paul Di rac, bry tyj ski fi zyk  
teo re tycz ny, NF 1933, 15. Ar thur Comp ton, ame ry kań ski fi zyk, NF 1927, 16. Lo uis de Bro glie, fran cu ski fi zyk, NF 1929, 17. Max Born, nie miec ki 
fi zyk i ma te ma tyk, NF 1954, 18. Niels Bohr, duń ski fi zyk, NF 1922. 
 
Tyl ny rząd (od le wej): 19. Au gu ste Pic card, szwaj car ski fi zyk i wy na laz ca, 20. Émi le Hen riot, fran cu ski che mik, 21. Paul Eh ren fest, austriacki fi zyk 
i ma te ma tyk, 22. Édo uard He rzen, bel gij ski che mik, 23. Théophi le de Don der, bel gij ski fi zyk i ma te ma tyk, 24. Er win Schrödin ger, au striac ki  
fi zyk teo re tycz ny, Na gro da No bla w dzie dzi nie fi zy ki 1933, 25. Ju les -Émi le Ver schaf felt, bel gij ski fi zyk, 26. Wol fgang Pau li, au striac ki fi zyk teo re -
tycz ny, NF 1945, 27. Wer ner He isen berg, nie miec ki fi zyk, NF 1932, 28. Ralph Ho ward Fow ler, bry tyj ski fi zyk i astro nom, 29. Léon Bril lo uin,  
fran cu ski fi zyk.
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youtu be: Solvay Physics Conference 1927

Foto: Benjamin Couprie, Institut International de Physique Solvay, Leopold Park, Brussels, Belgium. Public domain via Wikimedia Commons.
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