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M a terial point is th e in fin ity sm all o bject w ith o u t m ass, like a m a th e 
m atical point.
L aw of force described a n a tu re of forces ap p e ars b etw een tw o
or m ore m a teria l point. T he law is ilu s tra te d b y a fig. 32 in Theoria
philosophiae natura lis redacta ad u nica m legem viriu m in ruitura ex iste n tu m . Two points are a ltern ately a ttra c te d an d rep u lsed dependly
for distance b etw een them . Two points could n ev e r m eet together.
Boskovic based on th e conceptions of point of m a tte r an d law of
force build an orb itally construction, w hich Thom son, P riestley an d
K elvin com pare w ith a n atom model.
In theo ry of tim e an d space Boskovic p recede his epoch by assertio n
th a t this a continu um and th a t th e space is an em ptyness in w hich
inside are „sw im m ing” points of m ater.
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DYNAMICZNA KONCEPCJA ELEMENTARNOSCI
1. W prow adzenie. 2. R. J. BoSkoviéa ko ncepcja m a terii. 3. Rozwój
dynam icznej koncepcji elem entarności. 4. E lem entarność w e w spółczes
nej fizyce. 5. U w agi końcowe.
1. WPROWADZENIE

Burzliwie rozwijająca się fizyka mikroświata napotyka na
trudności zmuszające do poszukiwania nowych, bardziej ade
kwatnych rozwiązań niż dotychczas poczyniono, rtosnąca nie
mal z dnia na dzień lista cząstek elem entarnych — niepokoi
i stawia na nowo pytanie: które cząstki są naprawdę elemen
tarne? Każda próba odpowiedzi pociąga za sobą nastąpne py
tania: co znaczy w mikroświecie pojęcie elementarności, a co
pojęcie złożoności. Sytuację komplikuje fakt braku potwierdzeń
empirycznych dla hipotez (kwarków i riszonów) próbujących
wniknąć w coraz to głębszą strukturę materii. Mając na uw a
dze powyższe trudności niektórzy autorzy uważają, iż nastąpił
kryzys koncepcji elementarności w sensie klasycznym b
Obowiązujący współcześnie paradygm at rozumienia elemen
tarności powstał w w yniku ewoluowania klasycznego pojmo
wania m aterii i jej fundam entalnych elementów. Istnieją próby
innego podejścia do problem atyki elementarności. Poszukuje
się rozwiązań poza wspomnianym paradygm atem . Wśród tych
1 Zob. J. Chew, K rizis koncepcii elem en tarnosti w fizikie, M ieżdunarodnyj jeżegodnik, B uduszczyje nauki, 2 1968.

ostatnich wyróżnić można nurt, k tóry swymi ideami rodowód
wywodzi z osiemnastego wieku.
Term in elementarność — w takim znaczeniu jak używany
jest obecnie — powstał dopiero w latach trzydziestych naszego
stulecia. Wcześniej, do odkrycia elektronu (1897), fundam ental
ne obiekty m aterialne określano zamiennie term inam i; atom,
niedziałka 2, drobina, molekuła s, element, pierw iastek 4. Dalszy
rozwój pojąć i term inów ściśle związany był z wynikam i empi
rycznych badań stru k tu ry materii. Odkrycie praw elektrolizy
pociągnęło za sobą przypuszczenie, iż prawdopodobnie istnieją
atom y elektryczności. Cząstki te początkowo nazywano elek
trycznym i cząstkami elem entarnym i5. Natomiast odkrycie pro
tonu (1919) i neutronu (1932) wprowadziło na stałe term in ele
mentarność do języka fizyki. Dalsze osiągnięcia fizyki cząstek
elem entarnych przyczyniły się do tego, iż obecnie znaczenie
tego term inu daleko odbiega od swego pierw ow zoru6. Warto
dodać, iż dopiero w 1963 roku ukazała się pierwsza większa
zbiorowa praca poświęcona filozoficznym problemom fizyki czą
stek elem entarnych7.
Problem atyka dotycząca cząstek fundam entalnych pojawiła
się co najm niej w epoce Demokryta. Od tego też czasu pojęcie
elementarności wiązane jest z cząstką materii. Wydaje się, iż
pierwszy wyłom w tej tradycji dokonał się za przyczyną R. J.
Boskovica.
2. BOSKOVICA

k o n c e p c ja m a t e r ii

Wyobrażenie o elementarności w naukach przyrodniczych
w XVIII i XIX wieku koncentrowało się wokół bezstrukturalnych obiektów m aterialnych. Przyjmowano, iż są to absolutnie
niezmienne cegiełki Wszechświata, z których złożone jest każde
ciało8. Pytanie o budowę ciał, o ich fundam entalne składniki
2 Zob. np. A. D anieli, P odręcznik zasad fiz y k i, (tłum . z ang.), W arszaw a
1887, 269.
3 Zob. np. E. C zyrniański, P rzy czy n ek do teo ryi ch em iczn o -fizyczn ej,
K ra k ó w 1887, 8.
4 Zob. np. A. O drow ąż K am iński, P ra w d y w stępne do n a u k i przyro d y,
W arszaw a 1874, 72.
5 Zob. np. E. Budde, U eber die Q uantität elektrich er E lem en t artheilen,
A n n a len der P h ysik 25 (1885), 562.
6 Por. np. E. S karżyński, P roblem elem entarności w m ikro fizy ce , S tu d ia
filo zoficzne 159 (1979), 2.
7 F ilosofskie p roblem y fiz ik i elem en ta rn ych czastic, M oskw a 1963.
8 Por. F. F. S attarow a, F iłoso fskij analiz rozw itia poniatia elem en -

nierozerwalnie związane było z przyjm owaną aktualnie teorią
materii. W naukach przyrodniczych interesującego nas okresu,
bazą dla budowania definicji m aterii były te jej własności, któ
re poznajemy zmysłowo. Jako pierwszą wymieniano rozciągłość
którą utożsamiano z posiadaniem przez ciało wymiarów. Jej
bezpośrednią konsekwencją była inna właściwość: nieprzenikliwość. Jako drugoplanowe właściwości m aterii wymieniano:
bezwładność, podzielność, dziurkowatość, ściśliwość, rozszerzal
ność, sprężystość, itp.
Opozycją przeciw tym poglądom stała się tzw. dynamiczna
koncepcja m aterii, której autorem jest R. J. Boskovié. Teoria
chorwackiego myśliciela bazuje na pomysłach Leibniza i New
tona, jest jednak czymś nowym, niesprowadzalnym do swych
źródeł. Z tzw. monadologii Leibniza Boskovié przejął myśl, iż
cokolwiek posiada jakieś w ym iary przestrzenne nie może być
czymś prostym, ale musi składać się z części. Jego zdaniem
jedynymi tworami, które nie posiadają wymiarów przestrzen
nych, są punkty geometryczne. Posiadają one inne istotne
właściwości: są niepodzielne i nierozciągłe. Wedle wizji Bos
koviéa owe punkty m aterialne rozrzucone są w bezgranicznej
próżni. Odległość między dowolnymi punktam i może ulegać
zmianie (mogą się one oddalać lub zbliżać), nie może jednak
osiągnąć zera. Oznacza to, iż punkty są nieprzenikliwe. Bazując
na potocznej obserwacji ciał złożonych chorwacki uczony dochochodzi do wniosku, iż ich podstawowe elem enty muszą być
jednorodne, co wcale nie musi być równoznaczne z ich iden
tycznością. Jednorodne punkty m aterialne różnią się „położe
niem” w przestrzeni i czasie, które są modusami substancji.
Zainteresowanie się ideami Newtona polegało głównie na ich
zanegowaniu. Punktem wyjścia była krytyka korpuskularnej
teorii budowy materii. Boskovié zastępuje ją hipotezą o punk
tach m aterialnych będących centram i sił. Pojęcie siły zaczerp
nął od Newtona, tyle że z większą uwagą potraktow ał nie ty l
ko siłę przyciągania, ale także i siłę odpychania. K onstrukcja
owych sił zapewniała, iż dowolne dwa punkty nie mogą się
wzajemnie osiągnąć i utrzym ują się w określonej odległości.
Do wyjaśnienia oddziaływania ciał zbędna stała się hipoteza
eteru, jako nieważkiego pośrednika. W koncepcji Boskoviéa
rolę tę przejął układ s ił9.
tarnosti w so w rem iennoj fizikie, Izw. AN. K az SSR, Seria obszczestw iennych n a u k 3 (1977), 61.
9 Por. W. P . Zubow, A to m istika B oszkow icza, W: R a zw itie atom iczeskich p red sta w len ji do naczała X I X w ieka, M oskw a 1965.

Tak odmienne potraktowanie m aterii prowadzi do jakże in
nej wizji jej fundam entalnych cząstek i do innego rozumienia
elementarności. Spowodowało to, że w naukach przyrodniczych
po raz pierwszy pojawiła się myśl, iż to co ma być elem entarne
nie może mieć przestrzennych wymiarów. To proste stwierdze
nie prowadzi do innych, będących niejako jego konsekwencją.
Coś co jest punktem geometrycznym (bez wymiarów) nie mo
że być m aterialne, przynajm niej w ówczesnym rozumieniu po
jęcia materii. Mamy zatem do czynienia z pewną formą de
m aterializacji odnośnie elementarności. W takiej sytuacji, owe
fundam entalne cząstki są niepoznawalne zmysłowo, a naw et —
jak tw ierdzi autor hipotezy — niedostępne są naszej fantazji.
Można jednak o nich coś powiedzieć. Przede wszystkim to, iż
są centram i sił, a dokładnie dwóch sił (przyciągania i odpycha
nia). Mimo wspomnianej dem aterializacji przysługuje im miano
substancjalności. Są proste, co należy rozumieć jako maksy
m alną redukcję właściwości przypisywanych ciałom. Są również
jednorodne, różnice są jedynie modusami czasu i przestrzeni.
Elementarność zatem kojarzy się nie z obiektem m aterial
nym, ale z siłą, z czymś o charakterze dynamicznym. Możemy
zatem, w tym przypadku, mówić o dynamicznej koncepcji ele
mentarności.
3. ROZWÓJ DYNAMICZNEJ KONCEPCJI ELEMENTARNOŚCI

Interesujące idee Boskoviéa nie doczekały się swej kontynua
cji w filozofii. Ożyły natom iast w fizyce pod koniec dziewięt
nastego wieku. Napotkano wówczas na trudności w opisie rze
czywistości. Nie na wiele pomogły różne próby rekonstruow a
nia poglądu mechanistycznego. Pojaw ił się zatem, najpierw
jako linia boczna, a później już jako samodzielny, n u rt połowy
w opisie rzeczywistości. Pojęcie pola zdecydowanie wystąpiło
w pracach Faradaya i Maxwella, co ściśle związane było z pow
staniem teorii zjawisk elektromagnetycznych. Podano po raz
pierwszy nowy, jak się później okazało o wiele trafniejszy, opis
zachowania się ciał naelektryzowanych. Wedle owych poglądów
każde ciało naelektryzowane w ytw arza w otaczającej przestrze
ni stan naprężenia — to co obecnie nazywamy polem elektro
magnetycznym. Uzewnętrznieniem obecności pól są siły dzia
łające na inne naelektryzowane ciała 10.
10 Por. L. Infeld, L. Sosnowski, O rozw oju pojęcia m a terii w fizyce,
W: M ateriały z K o nferencji F izy kó w w Spalę, 1954, 17—21.

W fizyce końca ubiegłego wieku, jeszcze przed odkryciem
elektronu, przyrodnicy mieli do czynienia ze znaną rzeczywis
tością m aterialną i nowo odkrytą — połową. Obraz ten nieco
zacierany był przez dyskusję dotyczącą natu ry promieniowania.
Elektrodynam ika Maxwella po raz pierwszy na terenie samej
fizyki ukazała niewystarczalność dotychczasowej koncepcji korpuskularnej budowy materii. Opis pola elektromagnetycznego
opierał się na jego stanie w punkcie, co charakteryzowane jest
przez w ektor napięcia magnetycznego i w ektor napięcia elek
trycznego. Elementarności pola nie można było zatem odnosić
do obiektów m aterialnych. Natomiast zmianę stanu pola, przy
poruszaniu się od punktu do punktu, traktow ano jako zmianę
zdarzeń, którym przysługuje miano elementarnych. Można za
tem zauważyć, iż elementarność zaczęto odnosić nie tylko do
obiektów m aterialnych, ale również do pewnych aktów zmian
właściwości ciał u.
Interesujące poglądy utrzym yw ał wówczas współtwórca elek
trodynam iki — Faraday. Był przeciwnikiem atomistyki, przy
najm niej w takiej formie, w jakiej wówczas ją traktowano. Nie
zgadzał się, iż m ateria może mieć charakter statyczny i pa
sywny w sensie newtonowskim. Skłonny był raczej traktować
ją jako coś dynamicznego, jako centra sił. Term inu siła używał
w podwójnym znaczeniu. Raz była to siła w sensie newtonow
skim, innym natom iast razem bliska była współczesnemu rozu
mieniu energii. Ta wieloznaczność nie doprowadziła Faradaya
do odkrycia praw a zachowania energii, ale zbliżyła go za to
do dynamiki Boskovica. Wyobrażając sobie substancję w postaci
dynamicznych ośrodków powoływał się właśnie na poglądy
chorwackiego myśliciela. W koncepcji Faradaya, to co było do
tychczas uważane za siłę, za właściwości m aterii, uznane zo
stało za podmiot. Z jego przyczyną dokonana została substancjalizacja pola u.
Poglądy zbliżone do idei głoszonych przez Boskovica odna
leźć można również w zapomnianej już teorii niemieckiego fi
zyka P. Lenarda (1862—1947). Badając pochłanianie promieni
katodowych o różnej prędkości, wysunął ciekawe spostrzeżenia
co do budowy materii. Jego zdaniem, wszelkie atom y zbudo11 Zob. F. M. E fendijew , P u łi razw itia elem enta rno sti w fiziczeskich
teoriach, Izw. AN. A zer SSR, Seria istorii, fiłosofii i praw a 4 (1974),
102 .

12 Por. P. S. K udrjaw ciew , Istoria fizik i, M oskw a 1948, 429—430; B.
Kuzniecow, H istoria filozofii dla fiz y k ó w i m a tem a ty kó w , W arszaw a
1980, 284.

wane są z identycznych składników, a różnią się tylko ich licz
bą, która jest proporcjonalna do ciężaru danego atomu. Owe
składniki nazywał dynamidami, uważając je za środki pól siły
elektrycznej. Wszystkie dynam idy są jednakowo ciężkie i jed
nakowo bezwładne. Posiadają w ym iary przestrzenne, co wcale
nie zmusza nas do traktow ania ich jako obiekty materialne.
Zdaniem Lenarda, dookoła każdej dynam idy rozciąga się pole
elektryczne, które stanowi o jej rozciągłości. Pole jest przeni
kliwe, istnieje jednak pewne jego centrum (niewielki przekrój),
które jest bezwzględnie nieprzenikliwe. Próbując pogodzić swe
poglądy z innymi badaniami, Leonard przypuszczał, iż dynam idy
lub ich cząstki znajdują się w ruchu. Cząstki dynamid, jego
zdaniem, mogły się składać z pary ilostek elementarnych, dro
binek wchodzących w skład promieni katodowych — czyli
dzisiejszych elektronów. Poglądy Lenarda, chociaż już mało
aktualne, zdają się potwierdzać tezę o ciągłym poszukiwaniu
fundam entalnych składników materii, które nie byłyby jednak
statyczne, ale posiadały raczej charakter dynamiczny u.
4. ELEMENTARNOSC WE WSPÓŁCZESNEJ FIZYCE

Teoria pól fizycznych nieco się zmieniła od czasów Maxwella
i Lenarda. Polu przypisuje się np. właściwości falowe i stru k
turę korpuskularną. Nie mniej jednak myśl, iż elementarności
nie należy odnosić jedynie do obiektów materialnych, jest w
niej dalej obecna. Zauważyć można nawet, iż rozwijana jest
przez inne dyscypliny fizyki.
W yraźnie widać to w strukturze współczesnych teorii fizyki.
Nastąpiła w nich „przem iana” przedmiotu zainteresowania.
Przestały one mówić o obiektach m aterialnych, a zaczęły opero
wać pewną klasą zdarzeń. P rzyjm uje się, iż wraz z powstaniem
teorii względności język zdarzeń wszedł na stałe w aparat po
jęciowy fizyki. Pozwala to dosyć dokładnie wyrazić struk tury
badanych czasoprzestrzennych zależności. Świat widziany przez
optykę teorii względności jawi się jako mnogość zdarzeń. Nato
m iast mechanika kwantowa określana jest powszechnie jako
teoria zjawisk w skalach molekularnych, atomowych i jądro
wych. U podstaw interpretacji opisu kwantowych procesów
znajdują się poszczególne akty wzajemnego oddziaływania obiektów z przyrządami pomiarowymi. A kty na poziomie mikroświata zwane są zdarzeniami kw antow ym i14.
13 Por. S. B ouffał, A to m y i d yn a m id y, W szechśw iat 23 (1904), 5—10.
14 P or. F. M. E fendijew , dz. cyt., 103.

Pojęcie zdarzenia w ystępuje również w fizyce cząstek ele
m entarnych, która mówi m.in. o wzajemnych oddziaływaniach
i przemianach. Poszczególne akty wzajemnych przemian czą
steczek i oddziaływań są zdarzeniami w świecie cząstek ele
m entarnych 15.
Uważa się, iż pojęcie zdarzenia ma centralne znaczenie we
współczesnej fizyce i porównuje się je do roli pojęcia punktu
w geometrii euklidesowej. Jest ono pojęciem podstawowym,
dlatego też trudno o wyczerpującą jego definicję. Zazwyczaj
zdarzenie określa się jako fakt lub punkt czasoprzestrzeni, który
określany jest przez 3 współrzędne przestrzenne i jedną współ
rzędną czasu. Zdarzeniami są np.: emisja cząstek lub błysków,
zderzenia cząstek itp .ie. Można powiedzieć, iż jest to wąskie
rozumienie pojęcia zdarzenia. Przy szerszej jego w ersji do zda
rzeń można zaliczyć również zmianę właściwości (stanu) danego
obiektu, przem iany obiektów i ich wzajemne oddziaływania —
dotyczy to m ikrośw iata17. Istnieją widoczne różnice między
poszczególnymi klasami zdarzeń. Łączy je natomiast pewne
podobieństwo. Każde z nich jest zjawiskiem stanowiącym jakąś
całość w ystępującą w określonym czasie i przestrzeni.
Przedstawiona zmiana języka fizyki nie zlikwidowała prob
lemu elementarności, ukazała natomiast inną jego perspekty
wę. Możliwym stało się odnoszenie elementarności do świata
zdarzeń. Wyobrażenie o elementarności zdarzeń wyrobiono so
bie głównie na podstawie dotychczasowego dorobku dotyczącego
elementarności obiektów m aterialnych. Elementarność dalej
kojarzy się z niepodzielnością i całościowością, a zdarzenie ele
m entarne to takie, w którym nie można wyróżnić jego części.
Dotyczy to zdarzeń, a nie obiektów m aterialnych, zatem proble
m atyka podzielności nabiera nieco innego charakteru. O ile w
przypadku obiektów m aterialnych o podzielności rozstrzyga
doświadczenie, to podzielność zdarzeń można ustalić na drodze
analitycznej. Jeżeli przyjm iem y szersze rozumienie zdarzeń, to
poszczególnym ich klasom można przypisać określone rozumie
nie elementarności. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, iż zda15 p or Tamże, 104.
16 P or. R. P. F eynm an, R. B. L einghton, M. Sands, F eynm ana w y k ła d y
z fiz y k i, Tom I część I, tłum . z ang. M. G rynberg, W arszaw a 1974s,
259; E. F. Taylor, J. A. W heeler, F izy ka czasoprzestrzeni, tłum . z ang.
B. P ierzchalska, W arszaw a 1972, 30.
17 P or. F. M. E fendijew , dz. cyt., 102—105; L. B. Bażenow, W. I.
K iem kin, J a z y k so b y tij w stru k tu rie fizicze sk o j teorii, W: Tieorija poznanija, i sow riem iennaja fizika , red. Ju . W. Sączków, M oskw a 1984,
306—320.
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rżenie uznane za elem entarne (niepodzielne) zawierać będzie
inne również elementarne. Jeżeli za zdarzenie elem entarne uznamy np. oddziaływanie elektromagnetyczne (na poziomie mikroświata), to możemy wyróżnić w nim inne zdarzenia elemen
tarne jakim i są zapewne: emisja i absorpcja kwantu, który to
oddziaływanie przenosi. Można zatem mówić o pewnych pozio
mach elementarności wśród zdarzeń.
Elementarności w sensie dynamicznym nie można oczywiście
utożsamiać ze stałością i brakiem zmiany. Elem entarne obiekty
(zdarzenia) tworzą świat zjawisk. Zdarzenia w fizyce trudno
rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od obiektów m aterial
nych, które biorą w nich udział. Elementarność dotycząca zda
rzeń nie przesądza o elementarności obiektów, ani odwrotnie.
Mamy zatem na terenie fizyki dwa n u rty rozwijające poję
cia elementarności. Pierw szy dotyczy poszukiwań fundam en
talnych składników materii. Przy pewnym uproszczeniu, tzn.
przy pominięciu aktywności jaką wiąże się z energią, nazwać
go można nurtem statycznym, a odpowiadające mu pojęcie
elementraności — elementarnością statyczną. W odróżnieniu
od niej, elementarność odnosząca się do zdarzeń określić można
mianem elementarności dynamicznej.
5. UWAGI KOŃCOWE

Trudno wskazać na bezpośrednie relacje łączące koncepcję
Boskovica ze wspomnianymi powyżej poglądami. Nie można
jednak nie zauważyć pewnych powiązań, chociażby ideowych,
świadczących o sięgającej daleko w przeszłość genezie nurtu
dynamicznej koncepcji elementarności.
Ideą przewodnią całego n u rtu jest myśl, iż pojęcie elemen
tarności nie musi być odnoszone jedynie do elementu statycz
nego jakim jest m ateria, że równie dobrze można mówić o ele
m entarności siły, pola, zdarzenia, oddziaływania itp. Sugestię
tę zdają się potwierdzać sukcesy fizyki. Współczesne badania
cząstek nie są możliwe bez równoczesnego badania elem entar
nych oddziaływań między nimi. Cząstki w ykrywa się poprzez
oddziaływanie z innym i cząstkami. Rozróżnienie cząstek polega
na identyfikacji ich oddziaływań. Wszelkie oddziaływania w
przyrodzie udało się sprowadzić do czterech podstawowych:
grawitacyjnego, silnego (jądrowego), elektromagnetycznego i sła
bego (odpowiedzialnego za promieniotwórczość). Bardzo zaawan
sowane są prace nad dalszą ich redukcją.
Dalej aktualna jest myśl, aby pojęcie elementarności odnosić

do pojęcia pola 18. Propozycja ta wiąże się z nazwiskiem W.
Heisenberga i łączy się z jego koncepcją jednolitego pola. Idea
w niej zaw arta sprowadza się do pytania: czy fundam entalne są
cząstki elem entarne materii, czy może elem entarne jest po
le — tzn. czy najbardziej podstawowa jest pram ateria czy też
prapole 19. Propozycja niemieckiego fizyka, rozwijana przez jego
następców, w ydaje się być bezpośrednim nawiązaniem do myśli
chorwackiego filozofa.
Sukcesy i nadzieje wiązane z nurtem dynamicznym rozumie
nia elementarności w ydają się uzasadniać wyodrębnienie jej
problem atyki. Jest ona na tyle specyficzna, iż wymaga odmien
nego traktowania. Być może doprowadzi to do zlikwidowania
trudności jakie zaistniały we współczesnej problematyce ele
mentarności.
CO N CEPTIO N DYNAM IQUE DE L’ËLËM ENTA RITÉ
R ésum é
D ans n o tre article, nous propons de distin g u er d eux courants de
réflex io n p o rta n t su r le concept d ’élém antarité. L e p rem ier courant,
appelé sta tiq u e, concerne la rech erch e des élém ents fo n d am en tau x
de la m atière. Le second courant, qu i analyse les faits, les forces, les
cham ps, est dit dynam ique.
L ’analyse que R. J. Boâkovié fait de m a tiè re perm et, nous sem b le-t-il,
de voir en ce philosophe le p ré c u rse u r de la conception dynam iq u e de
l ’élém entarité.
T out au cours l ’histoire de la physique, on a songé à la possibilité
d ’ap p liq u er le concept d ’élém en tarité n on seu lem en t a u x objets m a
tériels, m au encore à d’a u tre s objets. O n aperçoit de tels essais dans la
prob lém atiq u e de la théorie des phénom ènes électrom agnétiques de
F arad a y et M axw ell. On en tro uve d’analogues dans la th é o rie des d y nam ids du physicien allem and P. L en ard . Les rech erch es p o rta n t su r
l’é lém e n ta rité con tin uent de m a rq u e r la physique contem poraine. On le
voit n ettem en t dans la s tru c tu re de la th éo rie de la physique. On
assiste à une „tra n sfo rm a tio n ” de l’objest su r leq uel les sav an ts p o rte n t
le u r attentio n. D orénavant on ne p arle plus d’objets m atériels, m ais de
la classe des phénom ènes au xqu els le concept d’élém e n ta rité est ap p li
cable.
Les ré su lta ts et les espoirs qui se tro v e n t liés à la conception dy
n am iq u e de l ’élém e n ta rité ju stifien t, nous sem b le-t-il, q u ’on m e tte en
évidence cette problém atique, dont la spécificité ex ig erait q u ’elle soit
tra ité e séparém en t.
18 Zob. np. R. U. Sexl, W as die W elt zu sam m en hält, P h ysik a u f der
Suche nach dem B auplan der N atur, S tu ttg a rt 1984, 192.
19 Por. np. H. Hörz, Z u einigen philosophischen P roblem en der Theorie
der E lem entarteilchen, Dtsch. Z. Philos. 13 (1965) 7, 845.

