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Záměrem článku je ukázat, jakou roli hrála různá předporozumění a lpění na stávajících vědeckých 
představách při vzniku kvantové teorie. Úvodní výklad nejprve shrnuje nejednotná a paradoxní ideová 

východiska u vybraných zakladatelů kvantové teorie. Na základě tohoto shrnutí se posléze článek 
zabývá přiblížením konkrétní historické události  návštěvy Schrödingera v Kodani v říjnu 1926 , jež 

výše uvedené ilustruje. Během této návštěvy došlo k významným diskusím mezi Nielsem Bohrem 
a Erwinem Schrödingerem o podstatě atomárního dění, které ukazují jak jeden z významných momentů 
při formulaci kvantové teorie, tak problematický a zásadní moment vzniku nového paradigmatu obecně. 

Úvod

Vědecké výsledky, činnost a myšlení nejsou založeny 
pouze na čisté racionalitě, dané teorii, experimentální 
evidenci a matematice, ale také na něčem, co se nikdy 
nedá přesně vymezit. Totiž vedle talentu, štěstí, šikovné 
rétoriky nebo schopnosti získávat finanční prostřed-
ky působí mocně to, co se známý fyzik, filosof a histo-
rik vědy Thomas Kuhn (1922–1996) snažil uchopit pod 
zastřešujícím termínem paradigma. S  tímto předpo-
rozuměním vždy již přistupujeme k řešení vědeckých 
hádanek a jakýkoli pokus o eliminaci tohoto zpravidla 
nereflektovaného a priori předpokladu vede jen k pře-
skoku nebo přechodu k jinému paradigmatu.

V roce 1962 Kuhn ve svém bestselleru Struktura vě-
deckých revolucí píše, že se jedná o  „obecně uznáva-
né vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro 
společenství odborníků model problémů a model jejich 
řešení“1. Po četných pozitivních i negativních kritikách 

1 Viz [17], s. 10.

ještě paradigma charakterizoval v  dalších vydáních 
v  dodatku z  roku 1969 z  hlediska hermeneutického 
kruhu jako „to, co členové vědeckého společenství sdílejí, 
a naopak: vědecké společenství se skládá z lidí, kteří sdí-
lejí nějaké paradigma“. A dále ve dvou různých pojetích 
doplnil to, že na straně jedné paradigma spočívá v cel-
kové „konstelaci víry, hodnot, technik atd., kterou čle-
nové daného společenství sdílejí. Na druhé straně ozna-
čuji tímto pojmem prvek jistého druhu této konstelace, 
konkrétní řešení hádanky, které – použito jako model či 
příklad – může nahradit explicitní pravidla a může být 
základem pro řešení ostatních hádanek normální vě-
dy“2. To vše, společně s metafyzickými, psychologický-
mi a sociálními jevy, podstatně ovlivňujícími přechody 
či přeskoky do jiného paradigmatu, by šlo podle Kuh-
na rovněž uspořádat do struktury, již prostřednictvím 
spojení slov vědecká disciplína a matematická matice 
nazývá jednoduše disciplinární matice (matice jsou zá-
pisem prvků v řádcích a sloupcích, umožňující mimo 
jiné nedodržovat komutativní zákon). 

Než se obrátíme k věhlasným disputacím mezi dvě-
ma zcela různě filosoficky založenými fyziky – Er-
winem Schrödingerem (1887–1961) a Nielsem Bohrem 
(1885–1962) –, je nepostradatelné si nejprve schematic-
ky shrnout něco málo z dějin vzniku kvantové teorie. 
Ta byla pochopitelně také ustavena na různých vžitých 
předporozuměních, jakými jsou mimo jiné nereflek-
tované fyzikální předpoklady, neslučitelné pojmy, mo-
dely a obrazy přírody, kulturní zázemí, v němž vědci 
vyrůstali, nebo jejich temperament. Díky tomuto po-
stupu získáme jak kontext, ve  kterém se strategické 
rozhovory odehrávaly, tak vhled do apriorních před-

2 Tamtéž, s. 173 a 174.Bohr a Einstein 1925. Asi u P. Ehrenfesta doma v Leidenu.
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stav, s nimiž oba myslitelé ve vědecky převratné době 
přistupovali k  interpretačnímu a matematickému ře-
šení fungování atomárního dění, potažmo přírody. To 
nám zase umožní docenit nejen to, jak byla Schrödin-
gerova návštěva Kodaně zásadní pro nový způsob fy-
zikálního myšlení a rozvoj kvantové teorie, nýbrž také 
lépe porozumět hermeneutičnosti jakéhokoli obdobně 
významného momentu dějin vědy. Bytostná role této 
hermeneutické dimenze je ve výkladech metodologů, 
historiků a filosofů vědy stále marginalizována. 

Neslučitelná dvojí povaha záření a hmoty3

Na rozdíl od starověké a středověké vědy, v níž se k po-
znání živé a neživé přírody přistupovalo jak kvalitativ-
ním, tak kvantitativním způsobem, novověké ideály 
vědy byly založeny už „jen“ na  totální matematiza-
ci přírodních dějů, kauzalitě, kontinuitě a na předpo-
kladu striktního subjekt-objektového rozdělení. Bez 
ohledu na  miniaturnost zkoumaných objektů, nebo 
naopak nepředstavitelnou velikost vesmírných objek-
tů, se přírodní a vesmírné jevy ukazovaly v novověké 
perspektivě nezávislé na našem pozorování, a zároveň 
jako kolosální mechanismus, jenž může být v každém 
detailu determinován do minulosti nebo budoucnos-
ti. Novověké předporozumění vědy tak v sobě impli-
kovalo bytostnou možnost fyzikální reprezentace, ná-
zornosti či korespondence mezi teorií a přírodou, dále 
přesnou měřitelnost přírodních jevů a vzájemnou od-
voditelnost dat nebo veličin. 

Ačkoliv slavný Albert Einstein (1879–1955) původní 
novověké představy o chování statického vesmírného 
kolosu ve svých dvou teoriích relativity výrazně rozpo-
hyboval, přesto se svými dvěma kolegy ještě v roce 1935 
tvrdil, že „jakékoliv seriózní uvažování o nějaké fyzikální 
teorii musí vzít v úvahu distinkci mezi objektivní reali-
tou, která je nezávislá na jakékoliv teorii, a fyzikálními 
pojmy, s nimiž teorie operuje. Tyto pojmy jsou zamýšle-
ny tak, že korespondují s objektivní realitou a prostřed-
nictvím těchto pojmů si tuto realitu zobrazujeme“. Po-
tom z těchto tradičních ideálů vědy prý musí platit to, 
že „v kompletní teorii existuje prvek, který vždy odpovídá 
prvku reality. Dostačující podmínkou pro realitu určité 
fyzikální veličiny je možnost její predikce s jistotou, aniž 
by došlo k narušení systému“. Jenže jak se v tomto ohledu 
ke zděšení Einsteina a dalších klasicky uvažujících fyzi-
ků ukázalo, v mikrosvětě je to všechno natolik šílené, že 
v nové kvantové teorii (i kvůli Heisenbergovým relacím 
neurčitosti) „v případě dvou fyzikálních veličin popiso-
vaných skrze non-komutativní operátory poznání jedné 
vylučuje poznání druhé“4. Vzhledem k tomu, že tato ato-
mová teorie, jež se začala ustavovat na počátku 20. stole-
tí, nebyla schopna v popisu mikrosvěta naplnit uvedené 
klasické předpoklady, znamenalo to pro tyto fyziky je-
diné – totiž že nová fyzika není teorií komplexní. 

Na konci 19. století byli fyzici kromě jiného fascino-
váni elektrickými výboji nebo prováděli pokusy se za-
hřátými tělesy, jež na  různých frekvencích (vlnových 
délkách) pohlcují nebo vysílají rozmanité druhy zá-

3 Aby nebyl článek v  této obecně shrnující části zatěžován 
nesčetnými odkazy na  příslušnou literaturu (vyjma pří-
mých citací), jsou následující dva oddíly stručným shrnu-
tím vybraných kapitol či úseků z autorovy knihy, viz [12]. 
V této rozsáhlé publikaci nalezne čtenář k danému tématu 
podrobné primární, sekundární i archivní zdroje. Nebo viz 
stručněji [13]. 

4  Viz [8], s. 777.

ření (např. u ohně lze pozorovat různobarevné záře-
ní). V památném roce 1900 jeden z nejerudovanějších 
fyziků Max Planck (1858–1947) zjistil alarmující věc. 
Nejenže energie daného záření nemůže být kontinuál-
ně nekonečně velká anebo malá (až nulová), ale je také 
nutné, jak navrhl, dávkovat ji po nespojitých elementár-
ních akcích, prvcích či kvantech (název foton vznikl až 
v roce 1926). Tento klasicky uvažující vědec tak do fy-
ziky zavedl v aktu zoufalství, jak se později zmínil v do-
pise příteli, dávkovací předpoklad (kvantovou hypoté-
zu). Ještě v roce 1920, v přednášce při udělení Nobelovy 
ceny, o tom všem pochyboval, neboť mu stále jeho pře-
vratné řešení přišlo pouze jako prozatímní fyzikálně-
-matematický trik, když do procesu kvantování energie 
záření zavedl svoji konstantu (Planckova konstanta).5

Dávkování energie záření v letech 1905–1909 velmi 
chytře využil i Einstein, když kromě jiných obdivuhod-
ných výsledků (speciální teorie relativity, matematický 
důkaz o existenci atomů aj.) začal během výkladu tzv. 
fotoefektu vytvářet obecnou hypotézu o dvojí povaze 
záření. To by se mohlo podle jeho propočtů šířit i mimo 
interakce s tělesy ve volném prostoru jak v podobě vl-
nění, tak v podobě světelných částic či kvant. Naivně 
se v roce 1909 domníval, že klasicky absurdní vlnové 
a částicové pojetí světla (z vlny neodvodíme částici a na-
opak) bude jednou vysvětleno klasicky logicky (jako 
například funguje vzájemná závislost času, rychlosti 
a dráhy). I poté, co v roce 1923 došlo k experimentál-
nímu ověření duality záření A. H. Comptonem (1892–
1962), reagoval Einstein rozmrzele tak, že nyní „máme 

5  Planck představil tehdejší situaci takto: „Buď kvantum 
akce [jednoduše Planckova konstanta – pozn. autora] byla 
fiktivní kvantita, potom celá dedukce o radiačním zákoně 
byla v podstatě iluzorní a nereprezentovala nic než nějakou 
prázdnou bezvýznamnou rovnicovou hrátku, nebo byla de-
rivace radiačního zákona založena na nějaké spolehlivé fy-
zikální představě. V tomto případě by kvantum akce muse-
lo hrát fundamentální roli ve fyzice, bylo zde něco veskrze 
nového, dosud neslýchaného, co, zdá se, volalo po základní 
revizi veškerého našeho fyzikálního myšlení, které bylo vy-
stavěno od doby ustavení infinitezimálního počtu Leibnizem 
a Newtonem, na základě přijetí kontinuity veškerých kauza-
tivních spojitostí.“ (Viz [20].)

Bohr a Planck – v Bohrově kanceláři 1930.
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k  dispozici dvě teorie světla, obě jsou nepostradatelné 
[...] a neexistuje mezi nimi jakákoli logická spojitost“6, 
podobně jako například mezi neslučitelnými percep-
cemi vázy a profilů lidského obličeje na Rubinově váze, 
známé optické iluzi (Edgar Rubin byl Bohrův nevlast-
ní bratranec; filosoficky a psychologicky jej ovlivnil).

Pokud bychom vyšli z  toho, že by se záření mohlo 
obrazně připodobnit vodě, která je spojitá jako vlně-
ní, ale nespojitá, když stéká po kapkách, pak by nebyl 
dualismus záření něco podstatně absurdního, na co by 
nebylo možné si v  nejnovější fyzice zvyknout. Avšak 
když v roce 1906 klasicky bádající fyzik Joseph J. Thom-
son (1856–1940) dostal Nobelovu cenu za  svoji expe-
rimentální práci o nedělitelných elementárních části-
cích (korpuskulích) hmoty nesoucích záporný náboj, 
tj. elektronech, netušil ani on, ani Planck s Einsteinem, 
že jednou mladičký a klasickými předpoklady nezatí-
žený fyzik Louis de Broglie (1892–1987) přijde s něčím 
tak výstředně potřeštěným, jako je dvojí povaha hmoty 
(elektronu, protonu a dalších budoucích částic). De Bro-
glie byl totiž už během první světové války fascinován 
Einsteinovým dualismem světla, a tak nakonec předsta-
vu o vlnovém a korpuskulárním pojetí hmoty přetavil 
do proslavené disertace, již se mu podařilo – s Einstei-
novým posvěcením – v roce 1924 před dozajista zděše-
nou komisí na pařížské univerzitě obhájit. Dokonce na-
vrhl experimentální ověření, k němuž došlo v roce 1927; 
o dva roky později byl už de Broglie oceněn Nobelovou 
cenou. Jedním z fyziků, kteří potvrdili vlnění elektro-
nů a také za to obdrželi Nobelovu cenu, byl paradoxně 
Thomsonův syn George (1892–1975). Není se čemu di-
vit, když tento neuvěřitelný rozpor okomentoval klasic-
ky – neduál ně – myslící Schrödinger tak, že jejich nelo-
gické počiny jsou spíše zralé pro psychiatrickou léčebnu.

Ideové třenice o atomární dění
Ve dvacátých letech se rovněž rozhořel spor o  to, jak 
naložit s  neaktuálním  Bohrovým modelem atomu 

6 Viz [9], text č. 236. 

z  roku 1913, který sice fungoval, ale trpěl tím, že byl 
klasicko-kvantovým slepencem, jenž náležel již do sta-
ré kvantové teorie. Bohr pracoval po doktorátu v roce 
1912 v Manchesteru u  znamenitého experimentátora 
Ernesta Rutherforda (1871–1937). Ten si řadu let pohrá-
val s  ideou jádra atomu, kterou zveřejnil krátce před 
Bohrovým příjezdem, když se mu ji konečně podařilo 
ověřit na základě série výtečně uspořádaných pokusů. 
Atomy tak od  roku 1911 obsahují kladně nabité jád-
ro, které zaujímá téměř celou hmotnost atomu, a jeho 
velikost vůči atomu je asi jako zrnko písku ve  velké 
multifunkční hale. Jenže na tento model tehdy nikdo 
výslovně nereagoval, jelikož by nemohl ve skutečnos-
ti fungovat, respektive existovat (ani sám Rutherford 
svému navrženému modelu proto dále nevěnoval po-
zornost). Elektrony by totiž v atomu byly mocně přita-
hovány jádrem, přičemž by o svém zániku dávaly vědět 
prostřednictvím spojitého vyzáření veškeré své energie; 
elektrony by tak napadaly do jádra atomu po spirále vel-
mi rychle. Avšak my stejně jako kameny, obojí složené 
z atomů, existujeme a nadto mají atomy prvků svůj spe-
cifický fingerprint v  rozmanitých sadách nespojitých 
barevných viditelných i neviditelných čar (emisní spek-
tra naměřených hodnot vlnových délek či frekvencí).

Vzhledem k tomu, že byl Bohr od mládí veden k tomu, 
aby k řešení životních i vědeckých hádanek přistupoval 
interdisciplinárně a třeba i v rozporech, a také mu byl 
Rutherfordův model i Rutherford jako jeho mentor sym-
patický, rozhodl se, že model atomu s jádrem upraví tak, 
aby zkrátka fungoval; a začal od nejjednoduššího prv-
ku vodíku. Na základě klasických představ do něj pro 
oběhy elektronů zavedl symetricky uspořádané orbity, 
klasické rychlosti, vzdálenosti elektronů od  jádra atd. 
Pak si – jakoby intuitivním zázrakem – ze zcela jiné ob-
lastí zkoumání vypůjčil Planckovu konstantu a do ato-
mů aplikoval kvantování energie elektronů, jež tehdy 
považoval za nedělitelné částice. Fixoval je na daných 
orbitech ve stacionárních stavech, které nabývají pou-
ze určité hodnoty energie. Tímto elegantním způsobem 
elektronům doslova zakázal, aby se hroutily do  jádra 
atomu, a jediné, co jim umožnil provádět, byly nespojité 
přeskoky buď na nižší energetickou hladinu (blíže k já-
dru) při vyzáření kvanta energie (elektromagnetického 
záření), anebo na vyšší při pohlcení kvanta energie ato-
mem. Z procesů nahodilých diskontinuitních přesko-
ků potom podle Bohra vzniká u atomu prvků nespojité 
emisní spektrum, které se tenkrát dařilo již v některých 
případech detekovat (například několik barevných čar 
u atomu vodíku). Teprve až na poslední chvilku, když už 
měl Bohr ke klasicko-kvantovým podmínkám (filoso-
ficky udržitelné však pro něj zdaleka nebyly) navrženou 
matematiku, si vypůjčil zase z oblasti  spektroskopické-
ho výzkumu jednoduchou Balmerovu-Rydbergovu for-
muli pro vysvětlení vztahu mezi spektrálními čarami 
u atomu vodíku a jednotlivými vlnovými délkami.

Třebaže nemálo fyziků považovalo Bohrův model 
za neomalený nonsens dánského mladíka, matematic-
ký fyzik Carl W. Oseen (1879–1944) v dopise Bohrovi 
napsal, že je fascinován zavedením a zároveň propo-
jením Planckovy a Balmerovy-Rydbergovy konstanty 
v atomárních procesech. Oseen píše, že se mu poved-
lo vystoupat až „za rámec hypotéz a teorií tak daleko, 
jak jen člověk může nahlédnout, až do oblasti pravdy 
samé. Výše nemůže žádný teoretik dosáhnout“7. I Ein-

7 Oseen Bohrovi 11. 11. 1913, viz [5].

Bohr a Heisenberg – Tyroly 1932.



https://ccf.fzu.cz

č. 1  Čs. čas. fyz. 71 (2021)  59

„ Objevit 
stěžejní zákony 
spektrálních čar 
a elektronových 
obalů atomů 
spolu s jejich 
významem pro 
chemii, to se mi 
jeví jako zázrak 
a jako zázrak se 
mi to jeví stejně 
tak i dnes. Toto 
je nejvyšší forma 
muzikálnosti 
ve sféře  
myšlení. “  A. Einstein

steina Bohrovo neuvěřitelné řešení, filosoficky založe-
né na rozporuplnostech a přitom sjednocené matema-
ticky, po celý život fascinovalo. Několik let před smrtí 
napsal, že takto „objevit stěžejní zákony spektrálních 
čar a elektronových obalů atomů spolu s jejich význa-
mem pro chemii, to se mi jeví jako zázrak a jako zázrak 
se mi to jeví stejně tak i dnes. Toto je nejvyšší forma mu-
zikálnosti ve  sféře myšlení“8. Nicméně ony spontánní 
přeskoky elektronů, vymykající se jakémukoliv kauzál-
nímu řádu, nedaly klasicky uvažujícím vědcům, včetně 
Einsteina nebo Schrödingera, spát. A tak se je Einstein 
snažil už v  roce 1917 alespoň usměrnit prostřednic-
tvím statistických pravděpodobností, přičemž doufal, 
že stejně jako absurdní dualitu světla, tak i kvantové 
skoky bude jednou možné vysvětlit klasicky. Netušil 
však, že sám svými velkolepými příspěvky ke kvantové 
teorii navždy podkopal to, čemu sám věřil z novově-
kých ideálů o determinismu a jednoznačném výkladu 
přírody, potažmo celého vesmíru. V roce 1926 kolegu 
Maxe Borna (1882–1970) z Göttingenu nevěřícně upo-
zornil na to, že kvantová teorie „sice říká hodně, nic-
méně nás nepřibližuje blíže k tajemství ,Starého pána‘ 
[Boha – pozn. autora]. V každém případě jsem přesvěd-
čen, že On v kostky nehraje“9. 

Ve  dvacátých letech to byli především mladší ně-
mečtí fyzici, kteří byli podle historika vědy a kvantové 
teorie Paula Formana (*1937) nejvíce ochotni se vzdát 
tradičního pohledu na vědecké ideály. Důvodem však 
nebyly jen paradoxní výsledky, k nimž kvantová teorie 
postupně dospívala, nýbrž především duchovní vyrov-
návání se s traumaty svých otců i národa z prohrané 
první světové války, s  ponižujícími reparacemi a  re-
strikcemi ze strany vítězných mocností, se ztrátou ideá-
lů a  smysluplné zakotvenosti ve  vědeckém světě, což 
jim pocitově nenabízela ani nově ustavená Výmarská 
republika. Intelektuální prostředí této republiky zaží-
valo krizi vědy, techniky, analytické racionality, exakt-
nosti i pokroku a tíhlo k romantismu, mystickým intui-
cím, oslavě spontánního života a hledání dávné slávy 
Germánů. S tím vším se museli dlouhodobě vypořádat 
právě mladí frustrovaní a současně těmito okolnostmi 
hluboce ovlivnění vědci.

Příkladným je v tomto ohledu talentovaný německý 
fyzik Werner Heisenberg (1901–1976), působící po dok-
torátu v Göttingenu, který se nebál opustit klasické ideály 
vědy i tradiční logiky. Tento ctižádostivý vůdce chlapec-
ké skupiny, výtečný klavírista a čtenář Platóna v origi-
nále, zaujal v roce 1925 – po stáži u Bohra v Kodani – 
k atomárnímu dění už zcela neortodoxní přístup. Krátce 
řečeno, atomární dění nelze vizualizovat, pozorujeme 
jen experimentálně vytvořené a na  teorii (tj. současně 
na subjektu) založené stopy, například elektronů (pozo-
rovaná kapička vody v mlžné komoře není samozřejmě 
totéž co elektron). Heisenberg atomární dění nahlížel 
čistě pragmaticky z  matematicko-diskontinuitního či 
korpuskulárního porozumění přírody a jedině na zákla-
dě tohoto předporozumění vytvořil první stěžejní pilíř 
kvantové teorie, který posléze dopracoval jeho göttin-
genský mentor Born (spolu s jejich dalším kolegou); Born 
rovněž přišel s termínem maticová mechanika. 

Nejenže v  ní kromě jiného nemusí platit komuta-
tivní zákon jako v tradiční logice a klasické mechanice 
(i Heisenberga to původně znepokojovalo), ale součas-

8 Viz [10], s. 46 a 47.
9 Einstein Bornovi 4. 12. 1926, viz [11], s. 90.

ně z ní byla vědecká komunita hodně rozpačitá až zne-
chucená, neboť nová mechanika neodpovídala ideálům 
fyzikálního popisu. Na straně jedné byla matematic-
ky příliš komplikovaná či spekulativní, na straně dru-
hé z hlediska názornosti a  reprezentace přírody zase 
radikálně jiná a abstraktní. Leč maticová mechanika 
uměla řešit stacionární stavy, predikce poloh a inten-
zity spektrálních čar nebo řadu nahromaděných pro-
blémů, včetně takových neklasických kuriozit, jako je 
spin elektronu neboli vnitřní moment hybnosti částice. 
Dokonce i odvážný de Broglie z Paříže chtěl v Bohrově 
modelu atomu zachovat alespoň něco tradičního a ná-
zorného. Vymyslel si proto, že částice elektron se chová 
i jako hmotné stojaté vlnění, podobné vibrujícím stru-
nám na houslích. Elektronové vlny pak odpovídají Bo-
hrovým orbitům s danou vlnovou délkou (frekvencí) 
a analogicky k jednotlivým strunám (specificky vibru-
jícím a zvučícím) vibrují různě i elektrony jako částice 
na příslušných diskontinuitních stacionárních stavech.

Jestliže však göttingenská maticová mechanika ne-
zohlednila v atomu vlnové pojetí a funkci času, tak ani 
de Broglieho pařížské vylepšení elektronu jako čás-
tice s  asociovanou hmotnou vlnou zdaleka nestačilo 
ke komplexnímu popisu atomárního dění, protože ne-
poskytovalo například výklad o pohybech, respektive 
šíření podivných vlno-částic z jednoho „místa“ na jiné. 
V této vývojové fázi kvantové teorie přišlo na řadu dal-
ší fantastické předporozumění a řešení, které vytvořil 
na přelomu roku 1925 a 1926 rodilý Vídeňák Schrödin-
ger, jenž přednášel na univerzitě v Curychu. 

Tento náruživý milovník ženských křivek si z  de 
Broglieho fyziky ponechal pouze reálné vlnové pojetí 
přírody a korpuskulární obraz se snažil eliminovat; tu-
díž nepřijal nejen Einsteinův a de Broglieho absurdní 
dualismus, ale také komplikovanou nenázornou mati-
covou mechaniku, již označil v jednom článku doslova 
za odpudivou. Ve výkladu  přírody měl totiž rád logic-
ko-matematickou jednoznačnost a fyzikální názornost. 
Aby si mohl všechno v  klidu promyslet, odjel v  roce 
1925 na vánoční svátky do rekreačního střediska Arosa 
ve švýcarských Alpách se svou milenkou, zatímco paní 
Schrödingerová trávila svátky s jeho kolegou. Dodnes 
neznámá vídeňská múza byla zřejmě velice inspirativní, 
neboť se Schrödingerovi ve svátečním erotickém opoje-
ní podařilo za relativně krátkou dobu koncipovat nárys 

Erwin Schrödinger
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druhého stěžejního pilíře kvantové teorie, který potom 
po návratu domů představil v první polovině roku 1926 
v šesti po sobě publikovaných článcích.

Přišel s novou mechanikou, novými matematický-
mi a terminologickými prostředky, jakými je koncept 
vlnová mechanika nebo vlnová funkce Ψ, pro jejíž kon-
tinuální pojetí vytvořil slavnou Schrödingerovu rovnici 
(časovou i bezčasovou), popisující elektron jako vlnu 
a koncentrovaný vlnový balík, jenž měl nahradit dosa-
vadní představu částicového chování elektronů. S tím-
to převratným fyzikálně-matematickým arzenálem se 
mu podařilo v atomárním dění mnohé vysvětlit, napří-
klad si poradil s funkcí času, pohyby vlnových elektro-
nů a částečně i s řešením nespojitých spektrálních čar 
(nikoli s  jejich intenzitami). Kromě toho byla vlnová 
mechanika srozumitelná fyzikální komunitě, jež měla 
pocit, že to je konečně ta pravá teorie reprezentující mi-
kroskopickou přírodu. Přesto však vlnová mechanika 
nedokázala vysvětlit jeden klíčový problém, tj. kvanto-
vé přeskakování elektronů či diskontinuitní energetické 
hladiny v atomu. S takto ustavenou vlnovou mechani-
kou se nechtěl smířit mimo jiné především Heisenberg, 
který se chystal získat místo na nějaké prestižní uni-
verzitě v Německu, ale magický účinek vlnové mecha-
niky mu jeho plán začínal dosti nabourávat. V dopise 
kolegovi ji popsal jako smyšlenou kravinu a ohavnost.

V polovině roku 1926 nastala ve fyzikální komunitě 
patová situace. Na straně jedné uctívači maticové me-
chaniky považovali jejich mechaniku za stěžejní pří-
stup s tím, že na základě diskontinuitního obrazu pří-
rody v brzké době ještě něco doplní ke komplexnímu 
výkladu atomárních procesů. Na  straně druhé velký 
zástup vyznavačů vlnové mechaniky považoval zase je-
jich řešení za reprezentativní teorii, již v dílčích bodech 
doladí na podkladě reálných vlnových představ příro-
dy. Paradoxně poté, co Schrödinger ukázal, že matema-
ticky (nikoli fyzikálně a filosoficky) jsou obě mechani-
ky kompatibilní, rozhořel se ještě větší emotivní spor 
o podstatu přírody a fyzikálního popisu. Jak se ukázalo 
na příkladu rodící se kvantové teorie, to nejzásadnější 
není až ustavený matematický formalismus, který se 

jako třešničku na dortu učíme ve školách, nýbrž růz-
norodá předporozumění a  interpretační východiska, 
jež neustále determinují a motivují vědce k tomu, jak 
ten či onen vhodný matematický aparát vůbec vytvořit. 
Mimochodem, Heisenberg a další slavní matematičtí 
talenti si uvědomovali, že pomocí matematiky, která 
nemá s přírodou nic společného, se dá nakonec „zaka-
muflovat“ kdejaký rozpor.

V této situaci vystoupil na scénu opět Bohr, který 
chtěl mít filosoficky jasno právě v  temných ideových 
předpokladech, jež oproti elegantním matematickým 
formalismům považoval za  kardinální. Delší dobu 
v sobě nesl to, čemu se přiučil již v dětství, když doma 
poslouchával pravidelné diskuse (Dinner Club) o mož-
nostech a limitech popisu živé přírody mezi svým ot-
cem, experimentálním fyziologem Christianem Boh-
rem (1855–1911), fyzikem Christianem Christiansenem 
(1843–1917), filologem Vilhelmem Thomsenem (1842–
1927) a filosofem Haraldem Høffdingem (1843–1931). 
Výsledkem byl jejich zvláštní epistemologický přístup, 
který lze pojmout následovně: čím přísněji na vysvět-
lení živé přírody aplikujeme jen kvantitativní a mecha-
nistické metody přírodních věd, tím více nám uniká 
to, co je na živé přírodě nebo na nás to živoucí. Jakmile 
se však pokoušíme porozumět živé přírodě čistě kva-
litativně filosoficky či jazykově, unikají nám výtečné 
možnosti specializovaných přístupů přírodních věd, 
jimž by neměly být kladeny žádné zábrany.

Je zřejmé, že si Bohr jak díky kvantovým parado-
xům, tak i sporu mezi vyznavači obou mechanik nano-
vo uvědomil, že je nutné ke komplexnímu popisu nejen 
živé přírody, nýbrž také jiných jevů v jakémkoli vědním 
oboru přistupovat s novým způsobem myšlení a epis-
temologickým rámcem, který v roce 1927 pojmenoval 
argumentem či ideou komplementarity. Ta umožňuje 
v celkovém výkladu nějakého jevu rovnocenně doplňo-
vat neslučitelné (vzájemně neodvoditelné) pojmy, fundo-
vané deskripce, modely, experimentální výsledky a prin-
cipy (názorným příkladem komplementarity je obrázek 
Rubinovy vázy).10 S tímto převratným způsobem myšle-
ní se Planck, Einstein nebo Schrödinger nikdy nesmířili. 
Bohr poukazoval také například na to, že pro porozumě-
ní základů kvantové teorie bylo nutné obrátit se mimo 
jiné k pradávným epistemologickým otázkám, „s nimiž 
už byli konfrontováni myslitelé jako Buddha nebo Lao-ć ,  
když se pokoušeli harmonizovat naši pozici jakožto divá-
ků a herců ve velkém dramatu existence [jinde místo exi-
stence používá pojem bytí – pozn. autora]“11.

Díky této interaktivnosti a  propletenosti živoucí 
subjektivity a toho měřeného, viděného, zkoumaného 
či obecně objektu, nemůžeme být nikdy schopni popi-
sovat přírodu (natož tzv. nezávislou objektivní realitu) 
jinak než prostřednictvím našeho jazyka. Bohr často 

10 Idea komplementarity není vědeckým principem a není ani, 
jak se někdy nesprávně uvádí, založena na  Heisenbergo-
vých relacích či principu neurčitosti (1927), který je pouze 
matematickým vyjádřením rámce komplementarity (oproti 
relacím neurčitosti je využitelný v jakémkoliv vědním obo-
ru nebo každodenním životě). Bohr nikdy spojení (a  zá-
měrně) princip komplementarity nepoužil. Existuje dále 
jeho rukopis z léta roku 1926, v němž se už objevuje pojem 
komplementarity, ale editoři sebraných spisů se domníva-
jí, že se Bohr v dataci spletl. Autor článku se zase domnívá 
(a není jediný), že se Bohr z hlediska jeho flexibilního pří-
stupu k vědeckým problémům, natož v polovině roku 1926, 
v datu nezmýlil.

11 Viz [1], s. 60. Bohr a Einstein Brussel 1933.
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zmiňoval v  rozhovorech se svým posledním asisten-
tem Aagem Petersenem (*1927) to, že „neexistuje kvan-
tový svět“, jelikož „existuje pouze abstraktní kvantově 
fyzikální deskripce“, tudíž „je nesprávné se domnívat, že 
úkolem fyziky je zjistit, jaká příroda jest. Fyzika se zabý-
vá tím, co dokážeme říci o přírodě“12. Stejně tak v biolo-
gii je nemožné vysvětlit, co jest život sám, co jsou živé 
organismy, poněvadž jsme sami neustále živé bytosti 
nemající od sebe odstup. Jediné, co můžeme dělat, je 
interpretovat „pozici živých organismů v našem obraze 
světa“13. Totéž platí v jakémkoliv vědním oboru a jeho 
objektu zkoumání; bytostně totiž „závisíme na našich 
slovech“, jsme doslova zapuštěni nebo „zachyceni v ja-
zyce“. Už sám pojem „,realita‘ je také slovo, slovo, které se 
musíme učit správně používat“14. O co máme tedy podle 
Bohra usilovat, je „zkoumání podmínek pro řádné pou-
žívání našich konceptuálních prostředků vyjadřování“15.

Schrödingerova blahodárná návštěva Kodaně
Zkroušený Heisenberg si na konci července 1926 v do-
pise postěžoval Bohrovi, že po  jeho otevřené kritice 
Schrödingerovy přednášky – na  jeho alma mater při 
setkání fyziků v Mnichově – mu starší fyzici vyčinili 
a göttingenskou maticovou mechaniku odmítali (Hei-
senberg Schrödingerův příspěvek kritizoval především 
za to, že popíral nespojitosti a navrhoval reálný časo-
prostorový popis v  atomech, z  čehož byl Heisenberg 
doslova vyděšen). Nejvíce měl na Heisenberga spade-
no experimentální fyzik Wilhelm Wien (1864–1928), 
který neměl v lásce jeho teoretizování (mimochodem 
Heisenberg během studií dával Wienovi explicitně na-
jevo, že experimentální fyziku k životu nepotřebuje).16 

Bohr se proto rozhodl, že je nutné už konečně od-
blokovat bezvýchodnou situaci. V dopise z 11. září po-
zval Schrödingera v říjnu na návštěvu, aby s ním osob-
ně probral ideovou jednostrannost jeho východisek 
a s tím spjaté problémy vlnové mechaniky. Schrödin-
ger odpověděl 21. září a  pozvání přijal. V  telegramu 
27. září potvrdil příjezd večerním vlakem v pátek 1. říj-
na a o den později v dalším telegramu upřesnil téma 
přednášky (posléze konané v pondělí 4. října) o zákla-
dech vlnové mechaniky pro Dánskou fyzikální společ-
nost. Schrödingerova návštěva trvala přibližně týden.17

12 Viz [19] s. 12.
13 Viz [21], s. 300.
14 Viz [19] s. 10–11.
15 Viz [1], s. 112. Ontologické stanovisko o diváko-herectví-v-

-bytí nebo o implicitní (neobjektivizovatelné) a explicitní 
(objektivizovatelné) zapuštěnosti v  jazyce se v Bohrových 
textech v rozmanité podobě objevuje často a je podobné fe-
nomenologii Martina Heideggera v Bytí a čase (hermeneu-
tické koncepci bytí-ve-světě a existenciální povaze řeči a ex 
post vyslovovaného jazyka).

16 Viz [15], s. 88, nebo [7], 11. kap.
17 Kodaňské setkání mapuje několik dopisů a telegramů mezi 

Bohrem a Schrödingerem, mezi Bohrem a jeho kolegy nebo 
mezi Schrödingerem a  jeho kolegy (tyto dokumenty jsou 
uloženy v Bohrově archivu v Kodani, do něhož má autor 
článku, s laskavým svolením archivu, online přístup), viz 
[5]. Důležitá diskuse mezi nimi je pak podrobněji popsána 
v Heisenbergových pamětech a také v rozhovoru Thomase 
Kuhna s Heisenbergem, viz [15]. Bohr si pro něj důležitou 
a milou návštěvu uchovával v živé paměti po celý život a rád 
o ní vyprávěl, takže vznikla i ústní tradice, z níž jistě těžil 
i Heisenberg ve svých pamětech. Pokud je autorovi známo, 
v ostatní cizojazyčné populárně naučné a odborné literatu-
ře není o této důležité návštěvě řečeno více, než je obsaženo 
ve výše uvedených zdrojích. Snad nejpodrobnější kontexto-
vé shrnutí nalezneme v disertační práci Klause Stolzenbur-

Heisenberg, který se naučil plynně dánsky, byl 
v  akademickém roce 1926/27 Bohrovým asistentem 
a  rovněž začal v  Kodani přednášet. Této příležitosti 
Bohr využil a  rozhodl se po  Schrödingerově návště-
vě diskutovat i s Heisenbergem o jednostrannosti jeho 
východisek a nekomplexnosti maticové mechaniky při 
výkladu atomárního dění. Veškeré rozpravy probí-
haly u Bohra doma, kde Schrödinger pobýval, anebo 
ve věhlasném univerzitním Fyzikálním ústavu (Mek-
ka kvantové teorie), kam se sjížděli vědci a studenti ze 
všech koutů světa a  kde byl zase dlouhodobě v  pod-
krovní místnůstce ubytovaný Heisenberg. Bohrova 
početná rodina (v té době měl už pět synů a další byl 
na cestě) bydlela ve vile propojené podzemní chodbou 
s  ústavem, v  jehož suterénních prostorách se dodnes 
nachází mnoho malých i obrovských prostorných la-
boratoří (například pro dva urychlovače částic postave-
né před druhou světovou válku). Z uvedeného důvodu 
měl neúnavný sokratovský diskutér Bohr oba kolegy 
od časného rána do nočních (někdy i ranních) hodin 
ustavičně k dispozici. Heisenberg v roce 1930 výstižně 
uvedl, že ve Fyzikálním ústavu vládl díky rodinnému 
prostředí, filosofické a intelektuální atmosféře, již Bohr 
s manželkou Margrethou (1890–1984) pro všechny spo-
luvytvářeli, „kodaňský duch kvantové teorie“18.

Heisenberg v pozdějších pamětech vzpomíná, že vy-
čerpávající disputace o novém matematickém obrazu 
přírody nepostrádaly ani humornou stránku. Vypukly 
hned po příjezdu Schrödingera na kodaňském nádra-
ží, kde na něj kolegové už netrpělivě čekali. Zdůrazňu-
je také, že nelze ve slovech dostatečně přesně zachytit, 
„jak vášnivě obě strany vedly diskuse, jak hluboce byla 
zakořeněna přesvědčení, která se dala vycítit stejnou mě-
rou za slovy Bohrovými i Schrödingerovými“19. I Schrö-
dinger po návratu domů do Curychu napsal kolegovi 
Wienovi dopis, v němž popsal své zážitky z Kodaně. 
Jednak Bohrovu jedinečnou osobnost a jednak pouka-
zoval na to, že „Bohrův přístup k atomickým problémům 
byl vskutku podivuhodný. Byl zcela přesvědčen, že dané 
porozumění – v obvyklém slova smyslu – je nemožné. Tu-
díž jakákoli konverzace byla téměř ihned nasměrována 
k filosofickým otázkám a vzápětí už člověk ani nevěděl, 

ga, viz [23], s. 101–119. Podle archiváře Roberta J. Sunder-
landa z Bohrova archivu odcestoval Schrödinger z Kodaně 
domů pravděpodobně o  víkendu (pátek 8. 10. až neděle  
10. 10.) před naplánovanou návštěvou slavné vědkyně Ma-
rie Curie (ta přijela ve středu 13. 10.). V té době Schrödinger 
v Bohrově ústavu už určitě nebyl přítomen.

18 Viz [14], úvod.
19 Viz  [15] W. Heisenberg: Část a celek. Rozhovory o atomové 

fyzice, 88 a 89..

Louis Victor Pierre Raymond vévoda de Broglie (1892–1987)
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zda zaujímá pozici, kterou Bohr napadal, anebo zda měl 
doopravdy atakovat pozici, již Bohr hájil“20.

Schrödinger během památných rozhovorů upo-
zorňoval na absurditu periodických oběhů elektronů 
po orbitech bez jakéhokoliv náznaku vyzáření, což po-
píralo dosavadní poznání elektromagnetických jevů. 
A  aby toho nebylo málo, najednou zničehonic jeden 
z elektronů přeskočí na jinou dráhu a teprve během pře-
skoku atom vyzáří (anebo pohltí) kvantum energie, což 
je prý také nesmyslné. Schrödingera dále trápilo, že ne-
bylo možné určit, jakým směrem se přitom daný elekt-
ron pohybuje, jak rychle a proč vůbec přeskočí na tu či 
onu energetickou hladinu, proč nevyzařuje energii kon-
tinuálně a jakými zákony se to všechno vůbec řídí. Kdy-
bychom však podle něj všechno interpretovali čistě jen 
skrze elektronové vlnění, tak jako například u antény 
vysílající radiové vlny, problémy by měly zmizet. Proto 
se jedině na základě tohoto předporozumění rozhodl 
sestrojit takovou fyziku a matematiku, jež měly nahra-
dit maticovou mechaniku či kvantové skoky spojitými 
přechody mezi stabilními vlnovými stavy.21 

Bohr s tím samozřejmě nesouhlasil a přesvědčoval 
Schrödingera, aby už konečně pochopil, že atomární 
dění není každodenně zakoušená příroda kolem nás, 
již můžeme nahlížet a reprezentovat prostřednictvím 
našich názorných představ, modelů a pojmů jednoduše 
převedených do fyzikálního či matematického jazyka. 
Příroda mikrosvěta je prostě jiná, a nadto diskontinui-
ta, respektive kvantové skoky, jsou přeci experimentál-
ně dokazatelné. Pokud by to Schrödinger popíral, tak 
by popřel jak Planckovu práci, tak následné Einstei-
novo odvození Planckova vyzařovacího zákona nebo 
Comptonův jev. Čili energie atomů je dozajista kvan-
tována, nespojité hodnoty frekvencí jsou určitelné, tu 
a tam se neočekávaně mění, a to opět diskrétně. Schrö-
dinger se s  tím nechtěl smířit, neboť se domníval, že 
kvantové skoky jsou přežitkem staré kvantové teorie 
a  že se tyto podivnosti jednou jistě povede vysvětlit 
prostřednictvím aplikace termodynamiky na hmotné 
pojetí vlnění, a tudíž dojde i ke kontinuálnímu vykladu 
původního Planckova objevu.22

Bohr to razantně odmítal, poněvadž v  důsledku 
kvantových skoků lze stopy emitovaných elektronů 

20 Schrödinger Wienovi 21. 10. 1926, viz [21].
21 Je třeba vzít v potaz fakt, že nejen mladý ctižádostivý Hei-

senberg, který v té době hledal prestižní akademické místo 
v Německu, ale také jeho starší kolega Schrödinger chtěl do-
sáhnout ve svém věku konečně už nějakého velkého úspěchu.

22 K pozdější diskusi o možnosti vynechat částicový koncept 
nebo kvantové skoky viz E. Schrödinger [22], J. S. Bell [3] 
a M. Bitbol [4].

pozorovat na  obrazovce scintilačního detektoru jako 
rozlišitelná zablesknutí. Kromě toho by prý měl Schrö-
dinger také již uznat, že nedávná Bornova průlomová 
práce nádherně prokazuje, že Schrödingerovy rovnice 
nepopisují možnosti pozorovatelného hmotného vlně-
ní (nikoli určitelnou trajektorii elektronu nebo šíření 
skrze prostor), nýbrž vlny pravděpodobnostní, tzn., že 
Schrödingerova výtečná matematika tak určuje jen tzv. 
hustotu pravděpodobnosti výskytu částic v nějaké kon-
krétní oblasti. Born ve známém článku rovněž uvádí 
následující: „Sám za sebe inklinuji k tomu vzdát se de-
terminismu ve světě atomů. Toto je však filosofická otáz-
ka, pro niž nejsou samy fyzikální argumenty rozhodují-
cí“23. Podle fyzika a filosofa Maxe Jammera (1915–2010) 
Schrödinger pak do konce života věřil, že v mikrosko-
pických měřítkách nemá kvantum energie obsah či vý-
znam energie, nýbrž je to pouze koncept statistický.24

A takto pobíhaly jejich intenzivní rozpravy od rána 
do noci (i do rána) a není se čemu divit, že Schrödinger 
skončil po několika dnech, jak vzpomíná Heisenberg, 
vyčerpaný a v horečkách u Bohrů v posteli. Z jedné stra-
ny lůžka mu starostlivá paní Margrethe nosila koláčky 
a čaj a na druhé straně seděl Bohr, který do nebohého  
pacienta sice laskavě, ale neústupně hučel, že už koneč-
ně musí pochopit a uznat, že atomární dění není možné 
nahlížet pouze skrze vlnové pojetí, natož tradičně reál-
ným či reprezentativním zobrazováním přírody. Bezú-
těšný a vysílený Schrödinger nakonec, jak líčí Heisen-
berg, rezignovaně prohlásil: „Jestliže máme zůstat při 
tomto prokletém kvantovém skákání, pak lituji, že jsem 
se kdy zabýval kvantovou teorií,“ načež jej Bohr konejšil 
slovy, že „my ostatní jsme vám nesmírně vděční za to, že 
jste to udělal, neboť vaše vlnová mechanika představuje 
ve  své matematické jasnosti a  jednoduchosti obrovský 
pokrok vzhledem k dosavadní formě kvantové mechani-
ky“25. Historička vědy Mara Bellerová (1945–2004) píše, 
že Schrödinger věřil v dostatečnost své koncepce proto, 
že těžil ze stejné víry jako „fyzici od Galilea k Einsteino-
vi, tj. že matematická jednoduchost a síla jsou nepochyb-
ně náležitými znaky teoretické fyzikální významnosti“26.

Navzdory ideovému nesouhlasu zaslal Schrödinger 
23. října z domova velmi uctivý a vřelý dopis Bohrovi, 
děkoval celé jeho rodině, kolegům z ústavu a rovněž 
srdečnému Heisenbegovi. Dále v  již uvedeném dopi-
se Wienovi neopomenul výstižně okomentovat dojem, 
který na  něj Bohr učinil: „Navzdory všemu, co jsem 
už slyšel, z čistě lidského hlediska byl dojem z Bohrovy 
osobnosti zcela neočekávaný. Sotva bude kdy existovat 
člověk, který by dosáhl takového nesmírného vnějšího 
a  vnitřního úspěchu, člověk, jenž by byl v  oblasti své 
práce celým světem uctíván téměř jako polobůh a který 
by přesto zůstal nikoli snad přímo skromný a prost sebe-

23 Viz [6], s. 866. Vlnová funkce Ψ sice na straně jedné vyjad-
řuje závislost amplitudy de Broglieovy vlny na čase t a pro-
storových souřadnicích x, y, z, avšak na straně druhé Ψ není 
v experimentech pozorovatelná. Born ukázal, že až její dru-
há mocnina absolutní hodnoty |Ψ(x, y, z, t)|2 umožňuje ur-
čovat hustoty pravděpodobností dopadů částic na konkrét-
ní místo – v okolí bodu o určitých souřadnicích. Nejvyšší 
hodnotu pravděpodobnosti výskytu částice má v tzv. ato-
movém orbitalu (koncentrovaná oblast bodů), který nabý-
vá pro tu či onu Ψ konkrétních rozměrů nebo tvarů, jako je 
tvar koule, kapky vody apod. Za tuto statistickou interpre-
taci dostal Born Nobelovu cenu až v roce 1954.

24 Více viz [16], kap. 2.2.
25 Viz [15], s. 91.
26 Viz [2], s. 33.

Heisenberg a Bohr – Kodaň 1936.
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„ Navzdory 
všemu, co  
jsem už slyšel, 
z čistě lidského 
hlediska byl 
dojem z Bohrovy 
osobnosti zcela 
neočekávaný. “  E. Schrödinger

vědomí, ale řekněme ostýchavý a nesmělý jako student 
teologie“27.

Abraham Pais (1918–2000), jenž byl kolegou Ein-
steina a krátce po 2. světové válce asistentem Bohra, 
vzpomíná, že dlouho plně nechápal, proč bylo pro Bo-
hra osobní setkání se Schrödingerem, o němž Paisovi 
často vyprávěl, tak zásadní. Později si uvědomil, že to 
byla pro Bohra nepostradatelná předehra k vyjasnění 
si koncepce komplementarity a otázky našeho jazyka 
ve vztahu k vrcholící kvantové teorii či mechanice.28 
Sám Bohr po odjezdu Schrödingera informoval v ko-
respondenci svého přítele fyzika Ralpha H. Fowlera 
(1889–1944) o důležitém tématu zapálených rozhovo-
rů, týkajících se pojetí diskontinuity a kontinuity v ato-
mové teorii, a rovněž mu sdělil, že na základě setkání 
se Schrödingerem má konečně v hlavě představu studie 
o „obecných principech kvantové teorie […]“29.

Doslov
Mezitím na podzim vypuklo další kolo úporných a ne-
jednou emotivně zabarvených diskusí mezi Bohrem 
a Heisenbergem, které trvaly – s měsíční přestávkou, 
kdy byl Bohr na  přelomu února a  března na  dovole-
né – až do jara 1927. Když se Bohr vrátil z dovolené, 
představil Heisenbergovi koncepci komplementarity 
a Heisenberg Bohrovi zase relace neurčitosti (původně 
nepřesnosti). V rozhovoru s Kuhnem Heisenberg uvádí, 
že Bohr byl nejprve plný entuziasmu z jeho průlomo-
vých výsledků, avšak při hlubším studiu slavného člán-
ku o  relacích neurčitosti tam nalezl řadu nedostatků 
(Bohr mu například ukázal, že některé závěry lze jed-
noduše odvodit z vlnové mechaniky), jež musel velmi 
nerad nešťastný Heisenberg začít opravovat (článek v té 
době již ležel v redakci časopisu Zeitschrift für Physik).  
Psychicky to nevydržel, a  jak přiznává v  rozhovoru 
s Kuhnem, neovládl se a propukl v pláč.30 
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