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Велимир Абрамовић 

 
ОБЈАШЊЕЊЕ МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ И ОБАРАЊЕ ФИЗИЧКИХ 

ЗАКЉУЧАКА АЈНШТАЈНОВЕ ЕЛЕКТРОДИНАМИКЕ ТЕЛА У 
КРЕТАЊУ – СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕОРИЈЕ РЕЛАТИВНОСТИ 

 

У Eлектродинамици тела у кретању, популарно названој Специјална 
теорија релативности, Ајнштајн је применио Гаусову модуларну аритметику 

на време, простор, брзине и енергију. Учинио је то недопустиво површно. 
Није се ни осврнуо на онтолошка питања о времену и простору, нити је 

покушао да физички интерпретира „јединицу“, „нулу“ и „знак једнакости“, 
што је у математичким операцијама с временом и простором од пресудног 

значаја. У овој, никоме довољно јасној теорији, Ајнштајн је извео 
противуречне и нетачне физичке закључке, који ни после више од сто година 

нису ваљано лабораторијски доказани, нити је из њих проистекла било каква 
употребљива технологија контроле времена и енергије у физичким и 

биолошким процесима. 
Може се рећи да се досадашње поверење научника у Специјалну 

теорију релативности углавном заснивало на: 
a) неоткривеној и зато несхваћеној Ајнштајновој методи (показаћемо да 

је то Гаусова модуларна аритметика); и 

б) непотпуном извођењу последица из Ајнштајнових наивних 
математичко-физичких претпоставки, што је читаву модерну физику заразило 

општим, недоследним размишљањем о физичкој реалности, тако да данас 
нико од познатих научника више и не помишља озбиљно да физички 

интерпретира математику коју сам примењује. 
Поврх тога, Ајнштајн је у теоријску физику увео уметнички манир 

неуважавања експерименталних чињеница, па се резултати данашњих огледа 
и посматрања насилно подводе под важеће теорије, које су често 

фантастичне, тј. очигледно невероватне, што ствара препреке људском 
сазнавању природе. На пример, удаљавање галаксија брзинама вишеструко 

већим од c релативистички се прилагођава теорији Великог праска, иако је 
сваком јасно да на све већим удаљеностима од центра „експлозије“, одакле 

крећу брзином c, галаксије морају да успоравају, уместо што убрзавају, како 
се опажа и мери (70 и више c). Али, уместо да признају да им је природа 

светлости још увек непозната и да физички недостаје права хипотеза 

времена и простора, физичари су увели нове, још мање јасне појмове, као 
што су „тамна материја“ и „тамна енергија“; другим речима, увели су 

материју која се не види, али је провидна, јер се кроз њу виде звезде, и 
светлост која не светли, али галаксијама служи као погонско гориво за 

надсветлосне брзине, које опет, по теорији релативности – нису могуће. 
Збрка се увећава тиме што се за фотон тврди да нема масу мировања, па 

како у физици нема ни геометријске интерпретације јединичне масе, то 
уопште нема начина да се тако схваћени фотон било како визуелно 
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представи, нацрта. А знамо да и светлост мора некако изгледати, да има 

облик. 
При читању Специјалне теорије релативности треба избећи спонтано 

поистовећивање научне имагинације са научном истином, јер је то замка у 
коју нас књижевно надарени Ајнштајн наводи самим стилом излагања. У 

Ајнштајновом случају, битно је стећи имунитет на псеудологички скелет 

његових физичких тумачења, и строго пратити шта нам његова математика 
заиста саопштава. Зато прескочимо његову збуњујуће емотивну уводну 

приповест и анализу започнимо од прве једначине. 
 

 
 

I 
 

ЕЛЕКТРОДИНАМИКА ТЕЛА У КРЕТАЊУ 
 

I К и н е м а т и ч к и  о д е љ а к  
 

1. Дефиниција симултаности: 
 

„Не можемо одредити заједничко „време” за A и B, јер оно уопште и не 

може бити одређено уколико то не учинимо дефиницијом по којој је „време” 
потребно светлости за путовање од A до B једнако „времену” потребном за 

путовање од B до A. Нека зрак светлости крене у „време А” (tA) из A према 
B, и нека у „време B” (tB) буде рефлектован од B у правцу A и стигне поново 

у A у „време А” (t’A).  
У сагласности са дефиницијом, два сата се синхронизују ако је 

 
tB – tA = t’A – tB .” 

 
I.1. Утврђивање методе 

 
tA     tB     t’A            tA     tA+ t     tA + 2t     tA + 3t… 

     t      t                          t           t               t… 
 

Јасно се види да време покретног система t, тј. време зрака светлости, 

није ништа друго него модул. Шта је модул? То је остатак целобројног 
дељења, и како је тај остатак за било која два суследна броја у низу – исти, 

то значи да је бројни размак међу свим суследним бројевима једнак 
модулу; на пример, у низу природних бројева N то је јединица. И према 

томе, однос 
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недвосмислено указује на то да је у питању модуларни низ од три члана 

tA, tB и t’A са t као модулом, где су први члан модуларног низа tA и модул t 
међусобно независни. 

 
I.2. Дискусија модуларности као Ајнштајнове математичке 

методе којом заснива и изводи Специјалну теорију релативности 

Историјски, врло је вероватно да је Милева Марић Ајнштајн, 
студирајући математику на немачком језику, читала Гаусова дела заједно са 
мужем. Неко од њих двоје дошао је на идеју да се Гаусовом модуларном 

аритметиком елегантно може доказати Ајнштајново познато „мисаоно виђење“ 
непокретног електромагнетског спектра. „У седамнаестој години живота“, 

сећао се он, „замислио сам да се на ракети која путује брзином светлости 
удаљавам од Земље и када сам се осврнуо, видео сам Земљино 

електромагнетско поље како мирује“. И онда се неко од двоје супружника 
сетио да брзине постави у модуларни процес – математика Специјалне 

теорије релативности била је пронађена. 

Mодуларна аритметика (која се понекад назива и aритметика сата) 

јесте аритметички систем за целе бројеве, где се бројеви враћају у круг, 
„обмотавају”, након што достигну одређену вредност – модул. Модуларност 

за бројеве увео је Karl Fridrih Gaus у чувеном делу „Расправа о 
Аритметици“ (Disquisitiones Arithmeticae), објављеном 1801. године. 

 

Гаусова нула (Сл. 1) 

Модуларна аритметика свакодневно се користи на обичном часовнику, 
на коме је дан подељен на два периода од по 12 часова. 9 ујутру + 4 сата = 

1 сат после подне, и такође, 9 увече + 4 сата = 1 сат после поноћи. 
Време часовника понавља циклус сваких 12 сати, односно када бројање 

достигне 12, почиње изнова по истом аритметичком модулу 12. 

Ову методу Ајнштајн је преузео од Гауса и формално је применио у 
Eлектродинамици тела у кретању, без и најмањег онтолошког 

удубљивања у проблем времена; на питање „Шта је време?”, Ајнштајн 
одговара да је време „оно што видимо на сату” – модуларни бројни однос. 

Гаус-Ајнштајнов модуларни израз за синхронизацију сатова уједно је и 
прва једначина такозване Специјалне теорије релативности, којом се заправо 

синхронизују непокретни (tA) и покретни (t) део сатног система: 
 

tB – tA = t’A – tB = t. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disquisitiones_Arithmeticae
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Два цела броја tA и t конгруентна су по модулу n (подударна преко 
позитивног целог броја названог модул n), ако је њихова разлика, tA – t, цео 

број који је умножак од n. Ако је то тачнo, пише се: 
 

ttA   (modulo n). 

Овај математички исказ значи: „ tA је конгруентно са t по модулу n”. 

Међутим, по Ајнштајновој Дефиницији, најкраће време у које зрак 

светлости може кренути из A је tA, а најкраће време путовања до B је t. 
Дакле, ради се о две различите јединице, tA и t, подударне искључиво преко 

нуле: 

ttA   (modulo 0), jeр tA – t = 0, што је услов подударности идентичан 

Галилејевом релативизму, 

'tt   (modulo 0), јер t – t’ = 0. 

Нема никакве сумње да управо од конгруенције tA и t зависи на који ће 
се начин Ајнштајнова Дефиниција симултаности и једначина за 

синхронизацију сатова физички интерпретирати. 

Да бисмо Ајнштајнов горњи израз tB – tA = t’A – tB исправно 

анализирали и разумели, морамо га развити у две симетричне класе 
конгруенције, од којих свака почиње најмањим позитивним чланом. 

И према модуларној аритметици, 

0111   (modulo 12). 

За Ајнштајнову Дефиницију симултаности пресликану на обични сат, 
имамо: 

1. за непокретни систем tA  011  AA tt tA (modulo 12tA); и 

2. за покретни систем t  011  tt t (modulo 12t). 

Другим речима, за бројчаник, који је непокретни део сата, Ајнштајнова 

нула tA је у цифри 12 (modulo 12tA), а за покретни део истог сата, 
сказаљку, нула t је између 11tA и 12tA (modulo 12t). Модул t (за покретни 

део сата) и модул tA (за непокретни систем сата) морају бити међусобно 
једнаки, јер је брзина сказаљке бројно једнака брзини непокретног дела, 

http://mathworld.wolfram.com/ModularArithmetic.html
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дисплеју сата; другим речима, само ако је разлика tA и t једнака нули, сат 

ради тачно. 
 

I.3. Kако је Ајнштајн раштеловао свој сат одвојивши време 
сказаљке од времена бројчаника 

1. за непокретни систем tA, бројчаник Ајнштајновог сата има цифре tA; 

2. за покретни систем t, сказаљка Ајнштајновог сата има интервале t. 

Цифре на бројчанику tA и интервали сказаљке t по Аjнштајну су – 
сукцесивно наизменични, то јест: 

… tA       tA       tA       tA       tA       tA … бројчаник 

…      t         t         t         t         t         t … сказаљка 

…      tA   t   tA   t   tA   t   tA   t    tA   t   tA … сат 

па је, истим редом, сукцесија на Ајнштајновом сату: 

… 11t… 11tA… 12t… 12tA… 1t… 1tA… 2t… 2tA… 3t… 3tA… 

Видимо да се циклуси 12tA и 12t не поклапају и да 0t долази пре 0tA, 

јер се сувишним обележавањем покретних интервала, који су на обичном 
сату већ урачунати у бројчаник, ајнштајновско 1t помера унапред за 1. 

Релативистичким језиком то се каже другачије, нејасно, али улепшано: 
„Временски су интервали у покретним системима дилатирани“ и зато 

„покретни сатови касне“. Међутим, у Ајнштајновој сукцесији „непокретног“ и 
„покретног“, у којој нема потпуног поклапања, има преклапања интервала, тј. 

њиховог делимичног поклапања, што је посебно занимљиво, јер са два 
аритметички цела интервала, геометријски имамо само три половине: 

… 12t… 12tA… 1t… 1tA… 

Модуларно обележено, према 0111   (modulo 12), проблем 

преклапања оцртава се још јасније: 

0t… 0tA… 1t… 1tA – (3/2, уместо само 2/2, као на обичном сату, где 

је аритметичко-геометријска кореспонденција исправна, 1:1). 

Очигледно је да овакав Ајнштајнов сат не може да ради тачно, јер „нуле 
бројчаника и сказаљке“ нису доведене у исти геометријски положај. Зашто? 



 

 

6 

По Ајнштајновој сукцесији, сказаљка и бројчаник једног те истог сата не могу 

имати заједнички временски циклус, зато што сказаљка има дилатирано 
време, па ниједан Ајнштајнов сат не може да се синхронизује сам са собом, 

осим у Галилејевом баналном случају tA = t. Међутим, с обзиром на то да 
непокретни систем бројчаника не мери време и да цифре на њему нису 

независне, него потичу од сказаљке и само пасивно описују њено кретање, 

Ајнштајнов проблем релативистичког уједначавања интервала у стварности и 
не постоји. 

Сажмимо критику у једну реченицу: Ајнштајнова фундаментална грешка 

јесте у томе што је цифре на непокретном бројчанику, tA = 0, 1, 2, 3… n, 
сматрао независним од кретања сказаљке, t = 0, 1, 2, 3… n, што није тачно 

и што добро зна сваки сајџија. Узгред буди речено, релативистички сат чија 
сказаљка (t) почиње да се креће бројно независно од бројчаника (tA) 

противуречи Ајнштајновој тврдњи да је време „оно што видимо на сату“, јер 
је јасно да се то односи на обични, а не релативистички сат. Последица 

практичне нетачности релативистичке теорије јесте да за мерење времена и 

даље строго користимо неајнштајновске сатове. 

Чувени оглед са сатом у Земљиној орбити, који су научници након две 
године упоредили са сатом на Земљи и установили „разлику у времену“, тј. 

да орбитални сат касни, није ништа друго него упоређивање два клатна, 
једног које је постављено на морску обалу са другим, постављеним на 

планину. За разлику у брзини осциловања ова два клатна, када их за исти 
угао изведемо из равнотежног положаја, знало се још у седамнаестом веку 

(Руђер Бошковић, Теорија природне философије, опширно поглавље 
Релативност простора и времена). Али, за разлику од савремених научника, 

Бошковић није из наведеног примера извео погрешан закључак по коме 

наведена клатна имају неједнака својствена времена. Он је очигледно 
био свестан чињенице да је вечна садашњост немерљива (Св. Августин, 

Исповести) и да је, према томе, њен број 0 Const. Зато је увео „временце“ 
(tempusculum) – временски интервал краћи од вечности и бројно једнак 

дужини коју клатно прелази у простору. На овај начин он није објаснио шта 
је физичко време, али је математички усагласио мерење времена са 

перцепцијом простора и брзине. 

Савремени релативисти, безразложно сматрајући да време не може бити 
нула, напустили су Бошковићеву природну логичност и класично схватање 

формуле v = s/t, по коме се брзине (v) разликују онда када мерења показују 

да различита тела за исто време (t) прелазе различите дужине (s). 
Уместо тога, вештачки су претпоставили да различита тела за различита 

времена прелазе исте дужине, односно да сви електромагнетски таласи 
(ЕМТ) свих могућих таласних дужина λ имају једну те исту брзину c. Када би 

ово било тачно, позиције свих λ електромагнетског спектрa остајале би у 
простору непромењене, тј. не би било разлагања беле светлости кроз 
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призму. И наравно, крајња последица оваквог размишљања била је 

космолошка константа и стационарни космос (добијен погрешним множењем 
нулом у Општој теорији релативности, коју је Ајнштајн исправио), подједнако 

нетачан и бесмислен као и космос који се шири и скупља, и грубо занемарује 
чињеницу нестишљивости простора. 

Али вратимо се проблему самог временa. Ево, покушаћемо и да 
реконструишемо шта се то Ајнштајну могло привидети као истинито, док је 

сањарио под утиском да размишља. 

Уочивши да сказаљка сата t, кад год је у позицији неке цифре tA, 
заправо мирује – јер тада учитавамо непокретну цифру на непокретном 

бројчанику – Ајнштајн је потпуно погрешно закључио да једну те исту цифру 

коју чита на сату треба да рачуна по два система – непокретном (бројчанику) 
и покретном (сказаљци). Ово га је даље одвело до испразне интелектуалне 

игре у којој је чак претпоставио да се воз који иде брзином ¾ c сажима у 
односу на околину (контрахује му се дужина), док му се време растеже 

(дилатирају му се временски интервали). У исти мах, с околином се дешава 
обрнуто – њене димензије се издужују, а њено време скраћује и протиче 

брже. Заиста веома драматични и крупни догађаји, који на крају не остављају 
ни на возу, ни на пределу, никаквог трага. Све у свему, после непотребно 

компликованих израчунавања, воз нескраћен стиже из A у B, по 
најобичнијем возном реду, као да се ниједна од наведених фантастичних 

релативистичких промена није ни догодила. 

Када је напокон и математички извео да су и метар и секунда, у сваком 

референтном систему понаособ, заправо сами себи једнаки, Ајнштајн мора да 
је осетио велико душевно олакшање: непотребан рачун сложио му се с 

обичним искуством. У ствари, он се није ни упустио у права онтолошка 
разматрања математике времена и простора, и стога се може рећи да није 

довољно дубоко анализирао сопствену теорију. Задржао се на подесној, али 
физички површно интерпретираној модуларној аритметици, коју је само 

пресликао на геометрију, услед чега све заједно узето, цела теорија, не 
одговара физичкој реалности. 

Истини за вољу, Ајнштајн декларативно изјављује да се специјална 
релативност не односи на ротационе системе, али га дефиниција 

симултаности, а посебно математика коју је применио, потпуно демантују – 
већ се самим рефлектовањем зрака светлости из B натраг у A, успоставља 

модуларни аритметички однос бројева tA, tB, t’A… по модулу t, 
карактеристичан за „ротациону“ аритметику сата. 

I.4. Штеловање Ајнштајновог сата 
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Неусаглашене циклусе Ајнштајновог сата 12tA и 12t развијмо 

паралелно као у транслаторном кретању, по његовој једначини tB – tA = t’A – 
tB, према имплицитној схеми: 

1          2           3 – бројчаник обичног сата; 

      1           1 – сказаљка обичног сата; 

tA     tA + t     tA + 2t – бројчаник Ајнштајновог сата; 

    t             t – сказаљка Ајнштајновог сата. 

И према tB – tA = t’A – tB, добија се Ајнштајнова сукцесија: 

tA     t         tB       t        t’A... односно 

tA     t     tA + t     t     tA + 2t... и за tA = t =1, најзад се добија 

1     1         2       1         3… = 8, што је потпуно исто као да смо на 

обичном сату сабрали цифре 1, 2 и 3, и том збиру додали још два помераја 
сказаљке, први између цифара 1 и 2, и други између цифара 2 и 3, то јест 1 

+ 2 + 3 + 2 = 8. 

Ако бисмо обичне сатове конструисали према Ајнштајну, простим 
погледом не бисмо одмах знали колико је сати, већ бисмо прво морали да 

рачунамо (Ајнштајнов бројчаник помало збуњује: 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4…), да 
бисмо се на крају релативистичког рачунања времена разочарали, схвативши 

да о времену нисмо сазнали баш ништа ново, јер је и по Ајнштајну, у један 
сат – један сат, a у два сата – два сата… 

У чему је конкретно Ајнштајнова илузија? Непокретни систем tA не 
мења време сам по себи, него само онда ако има кретања сказаљке t, што 

значи да мерење времена не може почети од непокретног система, јер он 
физички одговара вечној садашњости, која је аритметички 

константно једнака нули. И према томе, тачност сваког сата заснива се на 
еквиваленцији t = tA и обрнуто. Ако низ временских мерења почнемо од tA, 

као што је урадио Ајнштајн, то је исто као да смо претпоставили да 
непокретни систем сам по себи може да мери време, односно да се мења, 

иако је непокретан. То је разлог зашто низ мерења морамо почети од t ≥ 0, а 
никако га не можемо почети od tA > 0. 

0t нужно претходи 0tA и временски циклуси сказаљке 011  tt t 

(modulo 12t) и бројчаника 011  AA tt tA (modulo 12tA) усаглашавају се 

према релацији t = tA и обични сат ради тачно искључиво зато што је 

конструисан према тој еквиваленцији. Однос сказаљке nt и бројчаника ntA 
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обичног сата јесте 0t = 0tA, 1t = 1tA , 2t = 2tA, 3t = 3 tA… nt = ntA, као што 

је на слици 2: 

 

Обични сат: t = tA , 0t претходи 0tA, јер мерење нужно почиње кретањем, 

тј. сви интервали једнаки су нули: 0t – 0tA, 1t – 1tA, 2t – 2tA… 12t – 12tA 

(Сл. 2) 

Ајнштајнов сат ради тачно само у обрнутом случају, тј. само кад је tA = 
t, јер он мерење почиње од непокретног система tA, тј. бројчаником мери 

сказаљку, тако да за tA ≠ t, имамо Ајнштајнов раштеловани, то јест нетачно-
тачни сат, нетачан за tA ≠ t, а тачан за tA = t (Галилејева релативност) и tA = 

0 (покретни и непокретни систем синхронизовани преко заједничке јединице 
природних бројева n = tA = t). Ајнштајн чисто вербално одриче овај случај tA 

= 0, и без правих филозофско-научних аргумената тврди да време никад не 
може бити једнако нули: „…Увек је у свакој тачки простора неко време“. 
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Дакле, послушајмо Ајнштајна и конструишимо прво сат на принципу tA > 0, 

тако да је tA = t, и под условом да се сказаљка t креће, тј. да је t = 1: 

a) за tA = 1 и t = 1…, добићемо нагомилавање вредности времена tA на 

бројчанику, тј. за исти број геометријских позиција, биће укупно 13tA, док ће 
број 12t остати непромењен. Ево тог Ајнштајновог сата на слици 3: 

 

 

Број tA позиција не сме бити већи од броја t позиција, то јест ntA 

= nt Const., иначе сат није тачан; најзад, и у случају када одбројавање 
времена почнемо вредношћу tA = 0, скривени субмодуларни однос tA 

и t, онако како га поставља Ајнштајнова једначина tB – tA = t’A – tB, 
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сам по себи нагомилаваће време у стационарним позицијама на 

бројчанику. Ево зашто. 

За tA = 0, сума времена непокретног система бројчаника tA + tB + 

t’A биће једнака суми 0 + (0+t) + (0+2t) = 3t, док ће сума времена 
покретног система сказаљке (tB – tA) + (t’A – tB) бити једнака суми t + 

t = 2t, то јест сума времена непокретног система ntA биће увек већа од 
nt, ntA > nt. Разлог томе је свесно погрешна употреба знака 

једнакости у модуларном рачуну – уместо да пише 

(tB – tA)   (t’A – tB)  t – t  (modulo = 0), 

што одговара тачно баждареном часовнику, Ајнштајн пише 

tB – tA = t’A – tB  t = t, 

одакле, за t ≠ tA, следи нетачан часовник, и то по истој намерно 

нетачној Ајнштајновој претпоставци t ≠ tA. То даље значи да је 

целокупно Ајнштајново извођење неједнакости времена покретних и 
непокретних система логичка погрешка кружног доказивања (petitio 

principii): сам по себи, модуларни аритметички однос садржи и 
претпоставку неједнакости јединица за мерење, tA ≠ t, и управо њу 

Ајнштајн логички некоректно користи као доказ за дилатацију 
времена, што је школски пример кружног доказивања (Сл. 3). 

Најзад, испунимо оба Ајнштајнова услова за време, tA > 0 и tA ≠ t, и 

довршимо сат конструисан по његовој замисли. 

б) За tA > 0 i tA ≠ t, тј. ако одбројавање времена отпочнемо 

вредностима нпр. tA = 3 и t = 2, проузроковаћемо знатно међусобно 
померање циклуса бројчаника и сказаљке. На исти начин добићемо 

Ајнштајнов компликовани релативистички хронометар, који ће бити тачан 
само онда када се усагласи са најобичније баждареним сатом, што 

ајнштајновску рачуницу времена чини непотребном, а његову представу 
времена – бесмисленом. Уопштено говорећи, целокупна рачуница Специјалне 

теорије релативности није ништа друго него поновно баждарење свесно и 
намерно разбаждареног сата на слици 4: 
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За ајнштајновске вредности tA = 3 (почетак стационарног 
времена на бројчанику) и t = 2 (цифра по којој сказаљка броји према 

аритметичком модулу бројчаника), временски циклуси сказаљке и 
бројчаника биће неједнако померени, тако да за њих неће важити 

релације 011  AA tt tA (modulo 12tA) и 011  tt t (modulo 12t). На сату 

марке Albert, Ајнштајнове породичне мануфактуре у Берну, важе 

чудне релације 0325  AA tt tA (modulo 28tA) и 0222  tt t (modulo 24t). 

Овде се открива још једна неприродност Ајнштајновог начина мерења 
времена, односно дубока грешка у кореспонденцији геометријских и 

аритметичких објеката: за било које аритметичке вредности tA и t, 
њихове геометријске нуле увек су у истим геометријским позицијама 

(упоредити Сл. 2 и Сл. 4). 
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Као што и сами јасно видите на Сл. 4, драги читаоци, Ајнштајнов 

релативизам не може се разумно применити ни на обичан ручни сат, а 
камоли на физику. Бог се с Албертом заиста нашалио, допустивши му 

да смисли раштеловани релативистички хронометар баш у 
Швајцарској, познатој широм света по веома тачним часовницима. 

 

Дискусија 

Ако упоредимо циклусе 12tA и 12t и посматрамо њихов бројни однос, 

видимо да и Ајнштајнов сат, као и било који други, може тачно да ради 
искључиво према услову t = tA, јер ако су tA и t основне јединице 

различитих величина, нема једноставног сабирања tA + t = tB, што на 
крају значи да Ајнштајн све мора свести на 1 = 1’ и рачунати на Галилејев 

начин, t = t’ = 1 = 1’, али дуже и компликованије. Ако озбиљно говоримо, 
релативисти се понашају квазинаучно, јер вршећи потпуно непотребна 

израчунавања, глуме да не знају да су релативна брзина, простор и време 
непокретног система бројно еквивалентни брзини, простору и времену 

покретног система. Погледајмо сада и геометријско порекло ове природне 
бројне еквиваленције. 

Модул 1, по коме на обичном сату расте вредност непокретних цифара 
на непокретном бројчанику, у ствари одговара пуној малој осцилацији 

покретне сказаљке. Геометријски гледано, сат је јединични круг, чији су 
пречник (D = 1) и обим (O = ) издељени на по 12 мањих делова, а њихови 

су поједини пречници Dd
12

1
  и поједини обими 

12

1
dO . Свака мала 

осцилација представља дванаестину велике осцилације, јер је 


12
12

. И 

према томе, довољно је да напишемо, као што се на сваком сату увек и пише, 

…12, 1, 2, 3… 9, 10, 11, 12… и Ајнштајнов сат биће потпуно синхронизован 
по Галилеју, јер из еквиваленције 1 = tA = t следи Галилејева релативност, 1 

= t = t’, општија од Ајнштајнове: 

…12      1      2      3…    11     12… (обичан сат, по Галилеју – 

општи случај); 

…12tA   1tA   2tA   3tA… 11tA   12tA… (Ајнштајнов сат – бројчаник); 

…12t     1t    2t     3t…  11t     12t… (Aјнштајнов сат – сказаљка). 

Вратимо се начас Ајнштајновој нотацији у једначини tB – tA = t’A – tB и 

осмотримо шта он ту заправо ради. 
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Уместо 1 + 2 = 3, Ајнштајн пише 1(tA) + 2(t) = 3(tB), или, за неке 

друге вредности, 3(tA) + 4(t) = 7(tB), или 5(tB) + 4(t) = 9(t’A); то не треба 
да нас збуњује, јер је сигурно да се ово сабирање може извршити, ако и само 

ако важи основна еквиваленција 1(tA) = 1(t) = 1(tB) =1(t’A). Уколико 
меримо спортским сатом, чији непокретни бројчаник почиње нулом (tA = 0), 

онда је tB = t Const. и t’A = 2t Const. и овај сатни систем природно се 

синхронизује по n+1, као сваки обичан сат. 

Као што видимо, сама покретна сказаљка уписује своје осцилације у 
непокретни бројчаник сата, који време нити мери нити може да га мери, јер 

је непокретан. Строго узевши, посматрач у чину посматрања и сам нужно 
подлеже промени, тако да „непокретни посматрач“, онај који се уопште не 

мења, није замислив. И према томе, сваки „посматрач“ по претпоставци је 
покретан и зато може да одређује репере на непокретном систему, да их 

посматра и да их мери. Све то може да ради само један те исти систем 
покретног посматрача, и према томе, авангардно-комунистичка претпоставка 

о „равноправности покретног посматрача на Земљи и непокретног посматрача 

на Сунцу“ (епистемолошки дефект с почетка Опште теорије релативности) 
недоказива је. Да би и у онтолошком, математичком и физичком погледу 

посматрачи били равноправни, они морају бити исти, а онда их не може бити 
два, него један, јер ће се подударити и у времену и у простору (нека два 

истоветна близанца стану један до другог – један ће бити лево, а други 
десно, тј. биће егзактно равноправни само ако се поклопе, јер им се тада 

ниједан елемент више неће разликовати). Физичка истина управо је обрнута 
– сваки је посматрач привилегован, јер свет посматра из угла, или ако 

хоћете, из тачке времена и релације простора, из кога то нико други не може. 

Као што се у даљем тексту показује, у решавању конкретних задатака 

за више тела у кретању, а то је случај природног самеравања многобројних 
космичких објеката, неопходно је пронаћи „тачку садашњости“ са којом сви 

дати системи у кретању заклапају неки централни угао. И да скратимо, јер о 
овоме детаљно има на другом месту, цео наш Сунчев систем може се потпуно 

тачно приказати једино као низ клатана различитих дужина у хармоничном 
унисоном кретању, чије су дужине (тј. средње удаљености планета од Сунца) 

у односу континуалне пропорције илити златног пресека. Није спорно да је 
Кеплер управо из ове идеје, користећи се само временом опажања, извео 

законе своје хармоније светова. Ако његове законе сведемо на почетну идеју, 
па у њих унесемо интерна времена за делове система, добићемо нову небеску 

механику у којој ће сила гравитације бити замењена синхроним поретком за 
јединичне масе. Био је то и Ајнштајнов до краја неостварени сан – да дејство 

гравитације објасни геометријом закривљеног простора. Јер, када је 
„четвородимензионалне светске тачке“ Минковског продужио у своје „светске 

линије“, све су се оне поново слиле у јединствену тачку и уместо коначног 

решења за Космос, настао је проблем сингуларитета. Сустигло га је оно од 
чега је деценијама бежао – физичко значење тачке, а поврх тога, 
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математичар Фридман пронашао му је и грешку множења нулом. И ето на 

чему пада целокупни Ајнштајнов рад: на тачки и на нули. У том погледу 
Ајнштајново животно дело, теорија јединственог поља, има одлике трагедије. 

Говорећи да „жели да открије планове Бога“, бар тридесет година, дању и 
ноћу, исписивао је страницу за страницом, али му се није дало да увиди да се 

сви елементи „теорије свега“, за којом је толико жудео, налазе дословно 

свугде око њега и то непрестано. Зато није сувишно и овде поново нагласити 
да математичко-физичке особине (на пример, апсолутна референтна 

равноправност), какве је Ајнштајн захтевао за сложене системе, у 
математици имају само тачке и нуле, а у физичкој реалности само вечна 

садашњост. 

И да се вратим на тему и на крају још једанпут подвучем да је 
ајнштајновско непоклапање модуларних нула бројчаника и сказаљке, Галилеј 

итекако имао у виду и то унапред разрешио релацијом t = t’ (јер ако t ≠ t’, 
односно, у Ајнштајновом размишљању, t ≠ tA, онда следи да 0t ≠ 0tA  0 ≠ 

0, тј. „нула сказаљке“ и „нула бројчаника“ померене су и зато размакнуте у 

простору, што сигурно није тачно, тако да не може бити тачна ни дилатација 
времена). Ова бесмислица Ајнштајновог намерно раштелованог сата 

очигледна је, али ваља се упитати из ког тачно његовог превида проистиче 
ова грешка. Иако му је било јасно да непокретни систем бројчаника не мери 

време, него то чини само покретни систем сказаљке, очито га је збунило што 
непокретне цифре загонетно расту за по један на такође непокретном 

бројчанику. У том, за њега чаробном порасту n+1, он је видео апсолутно 
кретање релативно непокретног система, и то га је толико занело да је на 

томе изградио целокупну теорију и узвикнуо: „А сада одузмимо Етру његово 
последње механичко својство, одузмимо му непокретност!’’ (Предавање о 

Етру, Лајден, 1920). 

I.5. Гаус-Ајнштајнова модуларна аритметика и парадокс 

близанаца 

Као и свака релација конгруенције, и конгруенција по модулу n јесте 
релација еквиваленције – другим речима, за ‘време A’ из Дефиниције 

симултаности („Нека зрак светлости крене у „ време A“, tA… и путује t“), 
према Ајнштајновој нотацији, настаје скуп класа еквиваленције целог броја A 

(A = tA = t = n), који ћемо означити са [A]n. Ради се о скупу од три класе, 
чији су сви чланови позитивни, јер Ајнштајнова дефиниција симултаности 

искључује негативно време: 

{A, A + n, A + 2n ...}. 

Овај скуп A, који се састоји од целих бројева конгруентних са A по 

модулу n, назовимо класом темпоралне конгруенције или класом 
временског остатка од времена А по модулу n. И даље, ако 

http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_class
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ајнштајновски темпорални скуп класа конгруенције A по модулу n 

означимо као A/tA  Z/nZ и дефинишемо као: 

A  Z}, где Z = {0, 1, 2 ...}, 

 
а у складу са Ајнштајновом дефиницијом симултаности, у том скупу 

разликоваће се три класе темпоралне конгруенције са A, тј. три класе 
временског остатка од A: 

 
1. tA, tA + t, tA + 2t… tA+ nt 

 
2. t, t + tA, t + 2tA… t + ntA 

Дакле, ако Z/nZ  A/tA  tA/nt и када n ≠ 0, tA/nt има |n| елемената, 

и може се записати као: 

n|−1]n }. 

 
Међутим, у трећем и најважнијем случају, 

 
3. када је n = 0, узећемо да Z/nZ нема нула елементе, већ да је 

Z/nZ изоморфно са Z, тако да за Z/nZ  A/tA  tA/nt важи темпорални 

изоморфизам, јер [A]0 = {A}. (Наравно, уколико Z/nZ има нула 

елементе, а мора се размотрити и физичка интерпретација тог случаја, онда 
се ради о једином времену људског искуства, односно једином реалном 

физичком времену – константној и немерљивој садашњости; ипак, овај 

закључак нећу даље разрађивати, јер је он дубљи од целокупног 
Ајнштајновог опуса). 

Међутим, овде треба строго напоменути да темпорални изоморфизам 
није преносив на простор. У тој великој погрешци Ајнштајн је само следио 

Минковског, који је математички побркао простор и време, и, као што сам већ 
више пута упозорио, неосновано темпорализовао простор, изражавајући га 

помоћу непросторних тачака. Несвестан ове суптилне, али фундаменталне 
разлике, Ајнштајн Дефиницијом симултаности претпоставља исто што и 

Минковски, тј. математички тврди да је време простор, што је и 
математичка и физичка бесмислица, која, на пример, као физичку последицу 

непрецизне аритметике има нуле простора размакнуте, тако да и онда када 
нема путовања из A у B, то јест за 0A, 0B… = 0 и 0t = 0, све то заједно није 

нула, него и по Минковском, и по Ајнштајну, преостаје простор који постоји 
независно од времена, атемпорални простор. По њима, „нуле простора“ не 

падају уједно, него, лишене и сваког времена већег од нуле, и даље остају на 

различитим позицијама, размакнуте: 
 

0A ----------0B – дистанца AB постоји 
       0t        – времена нема 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphism
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Постоји само једно решење ове бесмислице: нула је аритметички, а 
тачка геометријски модел јединог физичког времена – садашњости. И према 

томе, нула и тачка изражавају искључиво време, а никако простор, о чему 
детаљније расправљам на другом месту, у одељку Порекло простора из 

времена, књиге Основи науке о Времену. 

Вратимо се трећем случају, у коме за Z/nZ  A/tA  tA/nt важи 

темпорални изоморфизам, јер A]0 = {A}. 

Као што ћемо у наставку јасно показати на конкретним физичким 
примерима, овај последњи случај одговара Галилејевим релативистичким 

трансформацијама, на које се своди Ајнштајнов релативизам, а не обрнуто, 
како се сам Ајнштајн хвалио и како причају они који Специјалну теорију 

релативности уопште и не разумеју. Зашто? Простом заменом конкретних 
бројних вредности у Ајнштајновим једначинама повратно се, али последично 

нужно, успоставља природна еквиваленција разних јединица A, tA, t и n 
преко низа природних бројева N, тако да је A, tA, t, n = 0, 1, 2, 3… Ова 

еквиваленција јединица уједно је математички услов за физички 
синхроницитет самих природних бројева 1:1 = 2:2 = 3:3… n:n = 1, што 

одговара искључиво Галилејевом релативизму (t = t’), који је заправо општи 
случај Ајнштајновог специјалног релативизма (t > t’ и t’ > t). Другим речима, 

релација еквиваленције општија је од релације неједнакости, како је 

то лепо формулисао Кантор, поводом односа скупа реалних и скупа 
природних бројева. Овде стајемо са дискусијом, јер би нас наставак вратио 

на Канторову хипотезу континуума, коју смо већ разрешили на другом месту. 

Прoверимо Ајнштајнову хипотезу „Време је оно што видимо на сату“ 
на конкретним примерима физичког путовања, то јест на чувеном парадоксу 

близанаца. О чему се ради? Када се у Гаус-Ајнштајнову модуларну 
једначину за синхронизацију сатова, tB – tA = t’A – tB, унесу конкретне 

бројне вредности, и све последице прикажу као физички догађаји, онда 
видимо да непосредно следи и супротан пример, по коме је близанац који 

остаје на Земљи млађи од брата који се вратио са путовања светлосном 

ракетом, што демантује не само тврдње релативиста да се у прошлост уопште 
не може путовати, него и читаву Специјалну теорију релативности. 

I.6. АЈНШТАЈН-АБРАМОВИЋЕВ ПАРАДОКС БЛИЗАНАЦА 

(разрешен по Гаусу) 
 

 

I) Ајнштајн: Att   (modulo n) 

 
t – tA = n, и за t > tA, нека је t = 2; tA = 1, имамо: 
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tA   tB   t’A      1   3   5… 5 – 3 = 2 – старији за један сат (близанац на 

Земљи) 
    t + t            2   2…    5 – 4 = 1  – није старио (близанац у ракети) 

 
Уочимо у чему је трик: близанци се растају у 1 сат, али близанац који 

путује ракетом брзине c, путује дуже од 1 сата – Ајнштајнов физички 

закључак: близанац који је путовао светлосном брзином c, по повратку је 
млађи од брата за један сат, јер је t – tA = n, тј. 2 – 1 = 1; додатно, он 

закључује да је путовање у прошлост немогуће, јер за путника у 
ракети важи релација t’A – 2t = tA Const.; сваком разумном очигледно је 

да брзина светлости c није узрок подмлађивања једног од близанаца, него 
служи замајавању, да одвуче пажњу од Ајнштајновог правог механизма 

размишљања, а то је Гаусова модуларна аритметика. 
 

 

II) Абрамовић: ttA  (modulo n) 

 
 

tA – t = n, и за tA > t, нека јe tA = 2; t = 1, имамо: 
 

tA   tB   t’A     2   3   4… 4 – 3 = 1 – млађи за један сат (близанац на 
Земљи) 

   t + t            1   1…    4 – 2 = 2 – није старио (близанац у ракети) 
 

Као што се види, мој близанац на Земљи отпутовао је у прошлост; из 
овог физичког контрапримера, који директно следи из Ајнштајнове 

дефиниције и његове једначине, јасно је да брзина c нити има, нити може 

имати било каквог утицаја на временске интервале, тако да и за Специјалну 
теорију релативитета и даље важи неизмењен закључак Светог Августина, 

да је време „независно од кретања тела” (Исповести). 
 

 
 

III) Галилеј: Att   (modulo n = 0) 

 

t – tA = 0, и за tA = t, нека је tA = 2; t = 2, имамо: 
 

tA   tB   t’A     2   4   6… 4 – 2 = 2 – не стари (близанац на Земљи) 
   t + t            2    2…   4 – 2 = 2 – не стари (близанац у ракети) 

 
Близанци су константно у садашњости, без обзира на разлику у 

брзини кретања, што значи да Галилејев случај има универзално важење, јер 
је садашњост аритметичка нула и уједно крајњи резултат Ајнштајнове 

модуларне аритметике и Галилејев услов 0 = t – t’. 
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I.7. АЈНШТАЈН-АБРАМОВИЋЕВ ПАРАДОКС БЛИЗАНАЦА 
(приказан природним низом бројева N) 

 
 

tA – време близанца на Земљи 

(релативно време непокретног система, увек tA Const. + t) 
 

t – време близанца у ракети 
 

tA     tA+t     tA + 2t 
     t          t 

 
 

I. АЈНШТАЈН 1   5   9     9 – 5 = 4 старији 3 године 
t > tA           4   4        9 – 8 = 1 не стари 

 
 

II. ГАЛИЛЕЈ 2   4   6     6 – 4 = 2 не стари 
t = tA           2   2        6 – 4 = 2 не стари 

Близанци исте старости 

 
 

III. АБРАМОВИЋ 4   7   10     10 – 7 = 3 млађи 1 годину 
t < tA                             3   3          10 – 6 = 4 не стари 

 
 

Другим речима, мој близанац на Земљи отпутовао је у прошлост. 
Зашто близанац који иде ракетом не стари? 

 
Разлог томе је баналан, то је констатни однос 

t’A – 2t = tA Const., 
 

тј. модуларно, за a, b, c (a, a+m, a+2m...), то је 
 

c – 2m = a Const. 

 
I.8. Нужност свођења Ајнштајнових логички противречних и 

физички нетачних случајева релативности на Галилејеву општу и 
непротивуречну релативност 

 
Једини услов овога свођења јесте коректна примена Гаусове модуларне 

аритметике на време. 
У једначини за синхронизацију сатова, бројном изразу типичном за 

модуларну аритметику, 
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tB – tA = t’A – tB, 

Ајнштајн модуларну разлику () пише као једнакост (=), тј. уместо t  
t (modulo 0), одакле следи t – t = 0, неправилно записује t = t и развија га 

у модуларни облик tB – tA = t’A – tB, који, када се коректно запише, рачунски 
тачно даје модул 0, а не модул t, како може бити само по некоректној 

конвенцији, јер 

tB – tA  t’A – tB (modulo 0) (tB – tA) – (t’A – tB) = 0. 
Ево, погледајмо исти израз као однос суследних бројева a, b, c 

растављених модулом m: 
b  a (modulo m), јер b – a = m, и 

c  b (modulo m), јер c – b = m, тако да 
b – a  c – b (modulo 0), јер (b – a) – (c – b) = 0. 

Најзад, заменићемо и конкретне бројне вредности тако да се апсурдност 
Ајнштајнове временске рачунице изрази до краја (за a, b, c… = 1, 2, 3… и m 

= 1): 
2  1 (modulo 1), јер 2 – 1 = 1, и 

3  2 (modulo 1), јер 3 – 2 = 1, тако да 
2 – 1  3 – 2 (modulo 0), јер (2 – 1) – (3 – 2) = 1 – 1 = 0. 

 
У најкраћем, ево и релација које показују да су Ајнштајнове 

физички неоправдане временске неједнакости (парадокс 

Абрамовићевих близанаца) подједнако противуречне, тј. 
неоправдане и математичко-логички: 

 
 

I) tB  tA (modulo t), tB – tA = t 
Ia) tB  t (modulo tA), tB – t = tA 

 
За tA ≠ t  tB ≠ tB, што не може бити. 

 
 

II) t’A  t (modulo tB), t’A – t = tB 
IIa) t’A  tB (modulo t), t’A – tB = t 

 
За tB ≠ t  t’A ≠ t’A, што такође не може бити. 

 
III) t  tA (modulo n), t – tA = n 

IIIa) tA  t (modulo n), tA – t = n 

 
За n ≠ n  t ≠ t и tA ≠ tA, што никако не може бити и није тачно ни у 

једном случају, тако да и у природи и у теорији непротивречно важи само tA 
= t, односно, по Галилејевој нотацији, то је случај t = t’. 
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И као што видимо, ове лажне противречности лако се разрешавају 

анализом модуларног односа Ајнштајнових временских јединица за 
непокретне и покретне системе, tA и t, по модулу n, и према 

t  tA (modulo n), 
 

за t – tA = 0 недвосмислено и двосмерно једнозначно следи tA = t, из 

простог разлога што се 
 

a) два тела, једно у односу на друго, не могу оба кретати релативно, и 
што 

 
b) релативно непокретан систем има само релативну брзину, тако да 

 
c) непокретан систем у релацији са покретним има бројно еквивалентне 

не само брзине и пређене путеве, него и времена, и према томе 
 

d) релативно непокретан систем tA има време које је само релативно 
покретно t, одакле неминовно следи tA = t (непокретни дисплеј сата и 

покретна сказаљка имају идентичан број осцилација; ко не верује – нека 
мери). 

 

Свакоме је јасно да у општем случају, а то је случај константне 
садашњости, важи искључиво Галилејева, а никако Ајнштајнова 

релативност. Једино физичко време јесте вечна садашњост и само то 
време у потпуности одговара целокупном људском физичком искуству. Кад 

сте почели да читате овај текст, била је садашњост, још увек је садашњост, и 
кад будете завршили читање, биће садашњост. Човек се роди у садашњости, 

цео живот проживи у садашњости и умре у садашњости. Има ли неке људима 
доступне математике да директно изрази ову свакоме очигледну и непобитну 

чињеницу? Има. Све то нам заправо говори да технолошки употребљива 
математичко-физичка теорија времена мора отпочети физичком 

интерпретацијом нуле као аритметичке садашњости. С друге стране, 
Ајнштајнова претпоставка опште несимултаности покретних система односи 

се само на нефизичка времена, која су имагинарна, а то су прошлост и 
будућност („Време се разликује од тачке до тачке у простору“, А. Ајнштајн). 

Али, из кретања не следи асинхроницитет, него обрнуто, асинхроницитет 

производи кретање („Време је сила“, Н. Козирјев). 
Дискретни простор састоји се из неједнаких делова које радијуси 

генеришу из временске тачке. Последица неједнакости ових просторних 
делова јесте привид неједновремености у поретку свесадашњих догађаја. Ова 

привидна сукцесија условљава и привид непрестане промене простора, те 
нам повратно изгледа да и „време има ток“, да се и само време креће. У 

ствари, све је врло једноставно: неједнаке делове простора поимамо као 
неједновремене догађаје, који се кретањем синхронизују с основном 

физичком реалношћу, а то је вечна садашњост – јединствени космички 
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инерциони систем. Сукцесија је заправо временско име за кретање, а 

садашњост је временско име за мировање („Свет није постао у времену, 
него од времена“, свети Августин, Исповести). 

Ајнштајн у потпуности превиђа садашњост и нулу и несвестан је 
њихове природне физичко-математичке подударности, на коју 

непосредно указује свети Августин, највећи темпорални мислилац после 

Питагоре: „Садашњи тренутак је немерљив“ (Исповести). Идеја овог тврђења 
јесте да нула и садашњост имају исте особине, јер Нула је број, али није 

мера, а Садашњост је време, али није интервал времена. Или, Нула је 
број, али није квантитет (количина), а Садашњост је време, али није мера 

времена. 
Може се рећи да и по претпоставци, и по физичким закључцима, 

Специјална теорија релативности не спада у домен егзактних научних 
теорија, већ је то математичко-физичка поезија, лишена дубље логичности, 

облик модернистичког мишљења с почетка двадесетог века, историјски 
ослоњен на претходног великог песника електромагнетике Џејмса Клерка 

Максвела: „Максвелове једначине су поезија, ничему и не служе у 
експериментима“ (Никола Тесла). 

 
 

 

I.9. Ајнштајнова математичка претпоставка времена 
 

Време покретног система t јесте модул за низ времена непокретних 
система, то јест модуларних бројева 

tA, tB, t’A… tA + nt. 
 

tA     tB     t’A          tA     tA+ t     tA + 2t     tA + 3t… 

             t       t                       t            t              t… 

 
 

I.10. Ајнштајнова физичка претпоставка времена 
 

„Време је оно што видимо на сату“, дакле однос покретне сказаљке 
(модула t) и непокретних цифара (модуларних времена tA, tB, t’A…). 

 

„Непокретни математички део“ обичног сата су цифре (без нуле, по 
Ајнштајну): 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (модуларна времена). 

 
„Покретни математички део“ обичног сата је јединица: 

 
1 (модул). 
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За Ајнштајна, физичко време је овај математички однос и, према томе, 

он закључује да „време реално не постоји“, јер је време релација, а релација 
није супстанцијална и није чулно спознатљива, пошто није материјална у 

смислу, на пример, фотона, атома и молекула. 
 

tA     tB     t’A          tA     tA + t     tA + 2t 

     t       t                      t             t 
 

И према tA + nt: 
 

tA, tB, t’A – модуларна времена; 
tA – јединица за време непокретног система; 

t – јединица за време покретног система (уједно и модул). 
 

Зашто су tA и t јединице? Зато што су то најкраћа времена. Не можемо 
да кренемо у време краће од tA, нити можемо да путујемо време краће од t. 

 
I.11. Експликација Ајнштајнове технике којом математички 

тврди исправност физичких закључака 
 

Рашчлањивање сложених времена tA, tB, t’A на независне временске 

јединице модуларног низа, а то су tA и t: 
tA = tA (+ t0); 

tB = tA + t; 
t’A = tA + 2t. 

 
Заменом у tB – tA = t’A – tB, добија се 

 
(tA + t) – tA = (tA+ 2t) – (tA+ t), одакле директно следе три резултата: 

 
1) t = t (симултаност за покретни систем, ако скратимо све tA и 

оставимо t). 
Коментар: овај резултат у овом облику није написан, него је само 

сугерисан једначином tB – tA = t’A – tB. Пажљивом непристрасном читаоцу 
већ овај мали детаљ довољан је да се упита зашто је то тако остављено и да 

с правом посумња како је читава теорија свесно штимована. 

 
2) tA = tA (симултаност за непокретни систем, ако скратимо све t и 

оставимо tA). 
Зауставимо се на овом другом резултату. 

Верујем да сте до сада већ разумели како Ајнштајн мисли и у чему је 
главни математички трик Специјалне теорије релативности. Ипак ћу, пре него 

што пређем на следећу једначину, још једном указати на оно што је 
есенцијално у његовој аритметичкој манипулацији временом као физичким 

Небићем, а то је рад са скривеном нулом. 
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Напишимо једначину tB – tA = t’A – tB у елементарном облику, (tA + t) – 

tA = (tA+ 2t) – (tA + t), јер је то неопходно да би се раздвојила времена 
непокретног система tA и покретног система t. 

Очигледно смо показали да је Ајнштајн непокретно и покретно време 
обележио различитим независним јединицама, tA и t, због чега му се за tA ≠ t 

у рачуну појавила разлика. Из ове бројне разлике, која следи из саме 

чињенице различитог обележавања времена покретног система t и 
непокретног система tA, Ајнштајн јe извукао нетачан физички закључак о 

дилатацији времена покретног система t, заснован на необразложеној и 
такође нетачној претпоставци да време непокретног система може бити 

аритметички веће од нуле (tA > 0). Наравно, ако је tA = t, ових проблема 
нема, јер се и по Ајнштајну, tA = t =1, добија Галилејева релативност, t = t’ 

= 1. 
Ако се сви tA пребаце на леву, а сви t на десну страну горње једначине, 

добија се 2tA – 2tA = 2t – 2t, одакле непосредно следи трећи резултат: 
 

3) 0 = 0. Другим речима, потпуна анализа показује: 
 

tB – tA = t’A – tB  

 (tA + t) – tA = (tA + 2t) – (tA + t)  

 2tA – 2tA = 2t – 2t  

 0 = 0. 

 

То јест, из tB – tA = t’A – tB не следи коначно t = t, како нам то Ајнштајн 
сугерише вештим обележавањем и модуларним обликом једначине, него 

коначно следи 0 = 0, што има потпуно другачије онтолошко и физичко 
значење. 

Ајнштајн је био свестан нуле као крајњег резултата своје једначине, 
али није знао шта с тим резултатом да уради, па је поступио неадекватно и 

увео логичку релацију транзитивности за непокретне сатове A, B, C. Потпуно 
смо сигурни да без горњих разматрања и горњег увида (0 = 0), нико од 

читалаца и коментатора Специјалне теорије релативности (нпр. Бертранд 
Расел, расправа „A, B, C теорије релативности“) није могао да разуме зашто 

је Ајнштајн увео транзитивност (A = B, B = C  A = C) одмах после tB – tA = 

t’A – tB. 

Уосталом, ево тог цитата у коме је редослед излагања доказа од 
пресудне важности за правилно разумевање Ајнштајновог скривеног 

расуђивања: 

„У сагласности са дефиницијом два сата се синхронизују ако 

tB – tA = t’A – tB. 
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Претпостављамо да је ова дефиниција синхроности слободна од 

противречности и могућа за било колико тачака и да релације које следе 
универзално важе: 

1. ако се сат у B синхронизује са сатом у A, сат се у A 
синхронизује са сатом у B; 

2. ако се сат у A синхронизује са сатом у B и такође са сатом у C, 

сатови у B и C такође се синхронизују један са другим. 

Тако смо помоћу извесног имагинарног физичког експеримента 

одредили оно што треба разумети као синхроне стационарне сатове 
постављене на разним местима, одакле смо евидентно добили дефиницију 

„симултаног“ или „синхроног“, као и „времена“. „Време“ једног догађаја јесте 
оно које је, стационарним сатом постављеним у месту догађаја, симултано 

дато са догађајем; овај сат (трајање самог догађаја схваћено је као природни 
сат, прим. В.А.) синхрон је, и заиста синхрон, за све одреднице времена (за 

сву вечност, прим. В.A.) са наведеним стационарним сатом.“ 

У овој последњој реченици Ајнштајн нам саопштава да су сат као 

физички систем и мерење времена као физички догађај заправо једно те исто 
(сва је материја, по Ајнштајну, „просторно-временски догађај“), али то тако 

неспретно формулише да остаје недоречено, иако је тачно. Да је био логичан 
и доследан у размишљању, он би само из тог истинитог става извео схватање 

времена много дубље од пуке „релације синхроности“. Овако је остао 
неодлучан између примитивно буквалне слике сата, на нивоу чулне 

перцепције (обичан стационарни сат стављен на крај круте шипке која се 
креће), и идеализоване слике сата (сат као непокретан физички систем, који 

упркос својој непокретности ипак мери време, tA > 0). На Ајнштајновом 
„стационарном сату“ креће се сказаљка, што Ајнштајнов модел непокретног 

сата чини покретним, односно противречним, односно нетачним. 

Пређимо сада на разматрање заиста важног питања. 

 

I.12. Да ли принцип транзитивности противречи Ајнштајновој 
модуларно дефинисаној симултаности (tAB = tBA), за вредност модула t 

> 0 ? 

Као што видимо из досадашње расправе, други резултат, tA = tA, који се 

односи на синхроницитет стационарних сатова, Ајнштајн разматра преко 
транзитивности: 

1) ако B = A, онда A = B; 
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2) ако A = B и A = C, онда и B = C, и према томе, ако су tA, tB, t’A три 

суследна броја A, B, C, које одваја исти број t = 0, 1, 2, 3… n, онда за A = B 
= C  tA = tB = t’A  t = 0, тј. према већ показаној Ајнштајновој схеми 

 
tA     tA + 0     tA + 0 + 0…          A(tA) = B(tA) = C(tA) 

     0             0 
 

следи „универзална транзитивност“ за сатове A, B, C, D... итд. 

 
Подсетимо се још једном Дефиниције симултаности: 

..…….. 
„Не можемо одредити заједничко „време“ за A и B, јер оно уопште и не 

може бити одређено уколико то не учинимо дефиницијом по којој је „време“ 
потребно светлости за путовање од A до B једнако „времену“ потребном за 

путовање од B до A.“ 
 

Дискусија 
 

Из t = t следи t  0. И према томе, противречност Дефиниције и 

транзитивности почива на онтолошком нивоу, на нивоу постојања: 

 
a) има путовања, t > 0, следи да нема транзитивности, (B) tB  (A) 

tA  (C) t’A; 

b) нема путовања, t = 0, следи да има транзитивности, (B) tB = (A) 

tA = (C) t’A, и како исто t не може у исти мах имати две различите бројне 

вредности, ставови: 
 

a) t > 0 (има путовања), следи tB  tA  t’A; и 

b) t = 0 (има тарнзитивности), следи tB = tA = t’A 

 
међусобно се искључују: или важи a или важи b. И тако, на први 

поглед, имамо формалну онтолошку противречност, на нивоу „постоји – не 
постоји“, тј. „има путовања – нема путовања“. Међутим, Ајнштајн има 

скривени резултат, 0 = 0, по коме се његова целокупна једначина tB – tA = 
t’A – tB на крају своди на еквиваленцију нула и зато он горњу противречност 

сматра привидном, јер за 0tA = 0t, наравно, имамо општу транзитивност 0A 
= 0B = 0C = 0D... = 0n. Управо због овога Ајнштајн сматра да је формално у 

праву када каже да је његова транзитивност „универзална“. Међутим, ако 
онтолошки погледамо, Ајнштајнова „универзална транзитивност“, 0 = 0 = 0 

= 0... = 0n, заправо је одрицање постојања не само крутих тела и покретних 

и непокретних сатова, него је то опште математичко укидање постојања броја 
један, као и самих простора и материје. За мене лично, нула није 

проблематичан крајњи онтолошки резултат, него је то аритметичка 
садашњост, од које моје размишљање о правој природи времена тек почиње. 
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Ово што смо показали остало је потпуно нејасно Бертранду Раселу, који 

је у свом делу под карактеристичним насловом „A,B,C теорије релативности“ 
писао о „универзалној транзитивности“ као о Ајнштајновој намерно погрешној 

супротној претпоставци, којом се додатно логички појачава физичка 
чињеница асинхроности покретних и непокретних система. 

 

I.13. Вратимо се трећем резултату, 0 = 0. Разлагање на јединице: 
 

tA = tA (+ t0) 
tB = tA + t 

t’A = tA+ 2t, и заменом јединица tA и t, у 
 

tB – tA = t’A – tB, добија се 
 

(tA+ t) – tA = (tA + 2t) – (tA + t). 
 

Одатле следе три резултата: 
 

1) t = t (симултаност за покретни систем, скратимо све tA); 
 

2) tA= tA (симултаност за непокретни систем; скратимо све t), и ако све 

tA пребацимо на леву страну, а све t на десну страну једнакости 
(„референтни системи равноправни“), коначно следи: 

 
3) 2tA – 2tA = 2t – 2t 

tA – tA = t – t 
0 = 0 

 
(непокретни и покретни систем симултани су у општем случају, без 

обзира на вредност и однос јединица tA и t, тј. за tA   t  ΣtA = Σt = 0 

Const.) По овом резултату, важи транзитивност стационарних времена tA = tB 

= t’A и када је модул t > 0, јер је Σt = 0 Const. И даље, истим овим 
резултатом, по коме постоји бројна еквиваленција свих времена релативно 

непокретних и свих времена по претпоставци покретних физичких система – 
укида се главни разлог постојања Специјалне теорије релативности, а то је 

израчунавање синхроности. Главна математичка последица Ајнштајнове 

модуларне хипотезе времена јесте резултат ΣtA = Σt = 0 Const. По њему је 
сума свих датих кретања једнака суми свих њима релативних 

мировања, што је јака последица, која обара целу релативистичку теорију. 
Другим речима, кретање тела не узрокује асинхроницитет, па га помоћу 

кретања не можемо ни објаснити. Ајнштајн је управо то покушао, да 
кретањем објасни асинхроницитет, али, као што знамо, у томе није успео. 

Сматрам да важи управо обрнуто, тј. да је асинхроницитет природни узрок 
кретања, јер је време фундаментални природни закон опште промене, и 

према томе, ако асинхроницитет формулишемо у облику физичког закона, 
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објаснићемо појаву кретања, и то без увођења мистичног и сасвим сувишног 

појма силе. 
 

 
I.14. Исто, само обележено упрошћеном модуларном нотацијом 

 

 
tA, tB, t’A – a, b, c (модуларни низ бројева) 

t = m (модул) 
 

 
tA     tB     t’A          tA     tA + t     tA + 2t 

    t       t                       t             t 
 

Ајнштајнова метода: модуларност 
 

a     b     c          a     a + m     a + 2m 

   m    m                  m            m 

 
tB – tA = t’A – tB, исто је што и b – a = c – b. 

 
 

Техника Ајнштајнове методе: 

 
(a + m) – a = (a+ 2m) – (a + m), и према томе: 

 
1) m = m (скраћено a); 

2) a = a (скраћено m); 
3) 0 = 0 (сва a на леву страну, сва m на десну страну). 

 
 

I.15. Исто, само обележено јединицама виших редова (такође 
упрошћено) 

 
tA, tB, t’A = 1’, 1’’, 1’’’; t = 1 

 
1’     1’’     1’’’          1’     1’ + 1     1’ + 2 

    1       1                        1             1 

 
tB – tA = t’A – tB  1’’ – 1’ = 1’’’ – 1’’ 

 
1’ = 1’ + 0 

1’’ = 1’ + 1 
1’’’ = 1’ + 2  
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 (1’ + 1) – 1’ = (1’ + 2) – (1’ + 1)  

 
1) 1 = 1 (скраћено 1’); 

 
2) 1’ = 1’ (скраћено 1); 

 

3) 0 = 0 (сва 1’ на леву страну, сва 1 на десну страну). 
 

Ако однос 1’ и 1 није посебно дефинисан, то јест за 1’   1, нужан 

крајњи резултат свођења модуларне једначине јесте 0 = 0. 

 
 

– За 1’ < > 1, tA и t су независни и важи општа симултаност, јер 
имамо бројну еквиваленцију времена свих непокретних и свих 

покретних система: 
 

0 (tA) непокретних = 0 (t) покретних система. 
 

 
– За 1’ = 1, tA и t међусобно су зависни, tA = t = 1’ = 1 и важи 

специјална симултаност – то је „специјални случај СТР“, када су 
системи природно синхронизовани преко јединице (Галилеј): 

 

tA…     1     2     3     4     5     6     7… 
t…          1     2     3     4     5     6     7 … 

 
Темпорална еквифиналност по стационарним и нестационарним 

сатовима (српски: исти резултат временског рачуна и за покретне и за 
непокретне физичке системе): 

 
tA…     2     4     6          3     6     9 

t…          2     2                 3     3 
 

 
tA = t  t’A – tB = t’A – 2t = tA 

 
непокретни и покретни систем имају заједничке границе 

временских интервала 

 
 

тј. зa tA = t = 1’  1’’’ – 1’’ = 1’’’ – 2 × 1’ = 1’ 

 

tB – tA = t’A – tB  1’’ – 1’ = 1’’’ – 1’’ 
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I.16. Коначни закључак 

 
Има ли разлике у интерним временима покретног система t и релативно 

непокретног система tA? Наравно да нема, нити је може бити, јер је брзина 

релативно непокретног система идентична брзини покретног система (брзина 
воза и предела бројно су еквивалентне, као и пређене дужине). Ајнштајнова 

тврдња да разлика у брзини утиче на перцепцију времена потпуно је 
погрешна из једноставног разлога што те разлике у брзини уопште и нема, па 

када се још узме у обзир и чињеница да непокретни систем не мери време, 

јасно је да универзално важи релација ttA   (modulo 0), јер непокретно 

tA јесте и мора бити једнако покретном t, одакле следи не само tA – t = 
0, него и нешто много важније: и на овај начин потврђује се 

фундаментални закључак да је аритметичка нула једнозначан модел 
универзалне физичке садашњости, што се недвосмислено поклапа са 

целокупним људским искуством. Физичка реалност је садашњост, 
онтолошки, то је бесконачност, а математички то су геометријска 

тачка и аритметичка нула. 
 

 

 
 


