
 1 

Theodor Kaluza (Teodor Kałuża) 
– gwiazda światowej fizyki z opolskiej wyspy Pasieki 
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W dniu 23 listopada 2005 roku w opolskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja popularno-

naukowa poświęcona upamiętnieniu 120. rocznicy urodzin Teodora Kałuży – Górnoślązaka z 
pochodzenia, w swoim czasie pomysłodawcy nowej, z pozoru absurdalnej, ścieżki w fizyce. Kałuża 
odważył się mianowicie podważyć to, co zwykliśmy uważać za oczywiste – trójwymiarowość 
świata. Musiało upłynąć dużo czasu, nim pomysł ten został szerzej przyjęty, a w końcu – uznany za 
jedną z najbardziej inspirujących idei dwudziestego stulecia.  

Sesja wpisała się, obok wcześniejszych referatów na Opolskim Festiwalu Nauki, także w 
obchody Światowego Roku Fizyki na Opolszczyźnie. Przeprowadzono ją w odświętnej oprawie, w 
sali posiedzeń Rady Miejskiej Opola, z udziałem Prezydenta miasta i przedstawicieli Rady Miasta 
Opola, środowisk naukowych miejscowych uczelni – Uniwersytetu i Politechniki – a także 
mieszkańców miasta Opola. 

Światowy Rok Fizyki przyniósł dla Opola, prócz spodziewanych plonów, także pewien 
nieoczekiwany, a ciekawy owoc. Gdziekolwiek otóż sięgaliśmy dotąd po dane biograficzne 
Theodora Kaluzy (drukowane, internetowe, zasłyszane) otrzymywaliśmy, zależnie od źródła: 
niemiecki/polski … matematyk/fizyk… urodzony w… Königsberg/Ratibor (w Królewcu/Raciborzu). 
Od tego zaś roku wiemy lepiej i więcej. Profesor Jan Kubik, mechanik-teoretyk i matematyk 
Politechniki Opolskiej, a z zamiłowania odkrywca i badacz niedocenianych lub wprost 
zapomnianych uczonych-poprzedników, z korzeniami wrosłymi w ten region, odnalazł w 
archiwaliach opolskiego kościoła katedralnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. wpis w księdze 
chrztów, zaświadczający o tym, że mały, trojga imion, Theodor Franz Eduard Kaluza urodził się i 
mieszkał w Opolu, wówczas niemieckim Oppeln – na wyspie Pasiece, kolebce najstarszego 
osadnictwa grodu. (Wspomnijmy przy okazji, że odkrył też nie mniej fascynujące związki z 
regionem innych wielkich matematyków epoki: Richarda Couranta, urodzonego w Lublińcu, 
rówieśnika Theodora, i nieco starszego od niego Martina Kutty, urodzonego w jednym z 
najciekawszych miast Opolszczyzny – w prastarej Byczynie.) 
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Fot. 1-2. Theodor Franz Eduard Kaluza (Teodor Kałuża), 1885 (Opole) – 1954 (Getynga), i archiwalne zdjęcie jego 
domu rodzinnego (wg monografii pt. „Theodor Kaluza – Leben und Werk” autorstwa Danieli Anca Wünsch, 
Uniwersität Stuttgart, 2000, udostępnionej grzecznościowo przez Prof. Musieloka) przy dzisiejszej ulicy Strzelców 
Bytomskich na wyspie Pasiece w Opolu. 
 
 

W niecały rok po wspomnianej okolicznościowej sesji, w dniu 27 października 2006 roku, 
imię Teodora Kałuży nadano świeżo zbudowanemu i wtedy właśnie otwieranemu Obserwatorium 
Astronomicznemu Uniwersytetu Opolskiego. (Mówi o tym notatka w „Kronikach” PF.)  
 

Jak na skromne, peryferyjne obserwatorium astronomiczne (z śródmiejską lokalizacją, na 
razie wyposażone zaledwie w podstawowy sprzęt) Teodor Kałuża jest bardzo wymagającym 
patronem. W internetowym słowniku biograficznym AstroCosmo 
(http://www.astrocosmo.cl/biografi/biografi.htm) jest on (a także Oskar Klein) umieszczony w 
panteonie sześćdziesięciu największych uczonych wszech czasów (obok m.in. Arystotelesa, Bohra, 
Diraca, Einsteina, w tym dwojga naszych rodaków – Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-
Curie). Kim był, iż jego osiągnięcia budzą aż tak wielki rezonans? 

Oto informacje w encyklopedycznym skrócie: Urodził się 9 listopada 1885 w Opolu 
(Oppeln) w rodzinie profesora opolskiego gimnazjum – anglisty, dra Maxa Kaluzy – i jego żony 
Amalii z Zarubów. Mieszkał w domu przy ulicy Strzelców Bytomskich, na wyspie Pasiece, 
niedaleko dzisiejszego wice-konsulatu niemieckiego. Rodzice późniejszego uczonego pochodzili 
spod Raciborza (stąd zapewne sporo mylnych tropów do miejsca urodzenia Theodora). W 1887r. 
Max Kaluza został najpierw powołany na stanowisko docenta (tzw. Privat Dozent) a później, od 
1895r., na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu w Królewcu. 
 

Z Opola mały Theodor wyjechał z rodzicami do Królewca w wieku trzech lat. W tym 
mieście otrzymał podstawy wykształcenia. Tu też, na Uniwersytecie w Królewcu, ukończył studia 
matematyczno-fizyczno-astronomiczne. Wzorem ówczesnego niemieckiego systemu kształcenia 
studia uzupełnił rocznym stażem na uniwersytecie w Getyndze. Stażował pod okiem 
ponadczasowych sław – Dawida Hilberta i Hermanna Minkowskiego, znajomych ojca z czasów 
królewieckich. Na Uniwersytecie w Królewcu obronił doktorat oraz habilitację z pogranicza 
matematyki i fizyki. Po habilitacji przez 20 lat pracował tu na stanowisku Privat Dozenta. W 1929 
roku został profesorem matematyki na Uniwersytecie w Kilonii, a od 1935 – profesorem 
zwyczajnym na Uniwersytecie w Getyndze. (Wspomnijmy przy okazji, że był tam – po exodusie 
żydowskich profesorów z uniwersytetów niemieckich, jaki nastąpił po 1934 r. – następcą swego 
górnośląskiego ziomka, Richarda Couranta.) Zmarł w Getyndze 19 stycznia 1954 roku, na dwa 
miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

Po ojcu odziedziczył nadzwyczajne zdolności językowe i szerokie wykształcenie ogólne. 
Był poliglotą, znał 16 języków, z których najchętniej korzystał z arabskiego. Z częścią swojej 
rodziny komunikował się po polsku. 

Kim był – Polakiem? Niemcem? Czechem? Ślązakiem? Morawianinem? (Jego przodkowie 
od 300 lat zamieszkiwali pod Raciborzem, u wylotu tzw. Bramy Morawskiej, nieopodal dawnego 
szlaku bursztynowego.) Nie znajdziemy na to pytanie odpowiedzi. Chyba wszystkim po trosze. 
Czuł się jednak Niemcem i w czasie pierwszej wojny światowej służył, jako żołnierz frontowy, w 
niemieckiej armii. Jako uczony – był obywatelem świata, a Opole ma szczególny honor szczycić się 
tym, że jest miejscem jego urodzenia. Wrocławska fizyka ma swego patrona w osobie 
wrocławianina z urodzenia – noblisty Maxa Borna; fizyka opolska najpewniej podobnie zwiąże się z 
nazwiskiem Teodora Kałuży. Teodor Kałuża nie został noblistą (zresztą nie on jeden z wielkich), 
ale przed współczesnymi sobie i późniejszymi uczonymi otworzył niebywale szerokie perspektywy 
na zdobycie Nagrody Nobla z fizyki. 
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 Z książki – swoistej wizji światów – pt. „HIPERPRZESTRZEŃ – Naukowa podróż przez 
wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar”, autorstwa Michio Kaku, profesora w 
City University of New York, światowej sławy w dziedzinie fizyki teoretycznej: „W krótkim 
artykule, liczącym tylko kilka stron, mało znany matematyk z Królewca, Theodor Kaluza, 
zaproponował [w 1919 roku] rozwiązanie jednego z największych problemów stulecia. W kilku 
linijkach Kaluza jednoczył teorię grawitacji Einsteina z teorią światła Maxwella, osadzając teorię 
pola nie w czterech (jak to było dotąd), lecz w pięciu wymiarach. Potem wykazał, że 
pięciowymiarowe równania zawierają w sobie wcześniejszą czterowymiarową Ogólną Teorię 
Względności Einsteina i pewien dodatek. (…) Einsteinem wstrząsnął fakt, że tym dodatkiem była 
dokładnie teoria światła Maxwella. Nieznany uczony jednym pociągnięciem pióra zaproponował 
połączenie dwóch największych teorii pola znanych nauce, scalając je w piątym wymiarze. (…) 
Światło pojawiało się jako zakrzywienie w geometrii wyższych wymiarów.”  

Kałuża nadał artykułowi imponujący tytuł: „O problemie jedności w fizyce” („Zum 
Unitätatsproblem der Physik”, Sitzungsberichte Preustische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 
Math. Phys. K 1 (1921), 966). Swoją teorię darzył dużym zaufaniem i przekonaniem twierdził 
(nadal cytuję za Michio Kaku): „Rzucającej się w oczy prostoty i piękna teorii nie można uznać 
tylko za fascynującą grę kapryśnego przypadku.” 

Zacytujmy jeszcze inną współczesną znakomitość w fizyce teoretycznej, Briana Greene’a z 
Columbia University („PI ĘKNO WSZECHŚWIATA – Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie 
teorii ostatecznej”): „21 kwietnia 1919 roku Einstein odpisał Kałuży, że nigdy nie wpadł na 
pomysł, aby osiągnąć unifikację przez wprowadzenie pięciowymiarowego (…) świata i że na 
pierwszy rzut oka jego pomysł niezmiernie mu się podoba. Tydzień później Einstein wysłał jednak 
do Kałuży list wyrażający sceptycyzm: "Przeczytałem dokładnie Pański artykuł i stwierdzam, że 
jest naprawdę interesujący. Na razie nie znalazłem w nim nic niemożliwego. Z drugiej strony, 
muszę przyznać, że przytoczone argumenty nie są dość przekonujące". 

Ponad dwa lata później, po dokładnym przeanalizowaniu nowatorskiego podejścia Kałuży, 
14 października 1921 roku Einstein jeszcze raz do niego napisał: "Zastanawiam się ponownie, czy 
słusznie zniechęciłem Pana dwa lata temu do publikacji Pańskiego artykułu, zawierającego pomysł 
na połączenie grawitacji z elektrycznością. (…) Jeśli Pan sobie życzy, ostatecznie jestem skłonny 
przedstawić Pańską pracę w Akademii.” 

Z dwuletnim opóźnieniem praca Kałuży weszła wreszcie do obiegu światowej myśli 
naukowej.  

 
W1926 roku szwedzki matematyk, Oskar Klein, połączył teorię Kałuży z mechaniką 

kwantową. Zasugerował mianowicie, że piąty – niewidoczny dla nas – wymiar czasoprzestrzeni 
nie jest płaski (jak jest w „zwykłych” wymiarach X,Y,Z), lecz zwinięty w okrąg/kulkę/cylinder. W 
każdym lokalnym okręgu krąży wpasowana (stojąca) fala kwantowa (okrąg musi „zmieścić” 
całkowitą liczbę długości fal). To – zdaniem Kleina – może tłumaczyć nieobecność piątego, 
periodycznego wymiaru w zwykłych eksperymentach, bo te są rezultatem uśrednienia po tym 
wymiarze. Każda fala odpowiada cząstce o innej energii-masie/ładunku. Aby otrzymać poprawną 
wartość ładunku e ze znanego nam świata, należy przyjąć rozmiary takiej struktury rzędu tzw. 
długości Plancka, l = c(2G)1/2/e ≈ 10-33 cm (symbole mają ogólnie przyjęte znaczenie). Fala 
stojąca o jednym okresie (podstawowa) jest odpowiednikiem masy elektronu, o 1836 okresach – 
masy protonu. Klein wykazał w szczególności, że „zwykłe” równanie Schrödingera można 
wyprowadzić z równania falowego w pięciowymiarowej czasoprzestrzeni, przy czym stała Plancka 
nie występuje w nim w sposób pierwotny, lecz jest konsekwencją periodyczności ukrytego 
wymiaru. Być może – zdaniem Kleina – planckowska kwantowość w ogóle jest konsekwencją 



 4 

periodyczności piątego wymiaru (The Atomicity of Electricity as a Quantum Theory Law, „Nature” 
516 (1926)). 

W tamtym czasie oddziaływania jądrowe nie były jeszcze znane, nie były też znane inne 
cząstki elementarne, jak tylko elektron i proton (przy czym masa protonu wydawała się być 
całkowitą wielokrotnością masy elektronu), a więc teoria Kałuży-Kleina (K-K Theory) tłumaczyła 
w zasadzie wszystko, co w tamtym czasie było do wytłumaczenia, włącznie z odmiennością mas i 
ładunków protonu i elektronu. W międzyczasie jednak odkryto oddziaływania jądrowe oraz nowe 
cząstki elementarne, których teoria Kałuży-Kleina nie przewidywała – i teoria ta została 
zapomniana na półwiecze. Nie udało się rozwikłać tego problemu także Einsteinowi. 

Renesans K-K Theory nastąpił w latach siedemdziesiątych ub.w., gdy inne drogi osiągnięcia 
tzw. unifikacji fizyki zawiodły. Dziś szeroka klasa teorii, obejmujących grawitację, dodatkowe 
wymiary i tzw. supersymetrię, noszą zamiennie nazwy Teorii Strun, Teorii Supergrawitacji, lub 
Teorii Wszystkiego. Są one współczesną (dziesięcio- lub jedenastowymiarową) wersją teorii 
Kałuży-Kleina. Na tej drodze dąży się w granicy do superteorii fizycznej (ciągle pozostającej w 
sferze marzeń fizyków) – do  GUTE  (Grand Unified Theory of Everything), która być może w 
jednym obrazie zdoła  przedstawić naturę wszystkich sił, mas i ładunków, jakie występują w 
przyrodzie. 

Wspomnijmy przy okazji, że dzisiejszy stan wiedzy w fizyce, astrofizyce i kosmologii nie 
przeczy istnieniu dodatkowych wymiarów przestrzeni, a sama K-K Theory wydaje się podsuwać 
znakomite tłumaczenie odkrytego w ostatnich dekadach, niezrozumiałego „dziwu natury” – 
ciemnej materii, dominującej we Wszechświecie, a niewidocznej w żadnym zakresie 
promieniowania. 

 


