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jeśt niezwykle iśtotnym śpośtrzezeniem
waznym we wśzyśtkich śporach światopoglądowych.
Ale juz w 1922 i w 1924 roku rośyjśki matematyk, Alekśander Friedman,
wykazał, ze dla rownan Einśteina iśtnieje
nie jedno, ale cała klaśa rozwiązan. [4]
Wśzyśtkie one, z jednym wyjątkiem
(modelem Einśteina) przedśtawiają
wśzechświaty albo kurczące śię, albo
ekśpandujące, czyli nieśtatyczne. Te teoretyczne ośiągnięcia były zgodne z obSKĄD SIĘ WZIĄŁ WSZECHŚWIAT? A MOŻE JEST WIECZNY? PRZEZ DZIESIĄTKI LAT ATEIŚCI śerwacyjnymi badaniami prześunięc
prązkow abśorpcyjnych w widmach - jak
TWIERDZILI, ŻE WSZECHŚWIAT NIE MIAŁ POCZĄTKU I NIE BĘDZIE MIAŁ KOŃCA.
je wowczaś nazywano - mgławic galaktycznych (nie wiedziano jeśzcze, czy te
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mgławice to twory iśtniejące wewnątrz
nany aśtronom i kośmolog, a takze
wieku: jak otrzymac z niczego wśzechnaśzej Drogi Mlecznej, czy poza nią).
popularyzator nauki, Carl Sagan,
świat, razem ze wśzyśtkimi prawami
Badania te od 1912 roku prowadził Verozpoczął kśiązkę Kośmoś [1] od
fizyki?".
śto Slipher. Okazało śię, ze prawie
ROZSZERZAJĄCY SIĘ WSZECHŚWIAT
śtwierdzenia, ze Kośmoś to wśzyśtko, co
wśzyśtkie mgławice, za nielicznymi wyPrzez pewien czaś pytania o to,
kiedykolwiek iśtniało lub kiedykolwiek
jątkami (nalezy do nich śłynna M31,
śkąd śię wziął świat, dlaczego iśtnieje i
będzie iśtniało. Gdy śłyśzymy śłowo
mgławica w gwiazdozbiorze Andromedy,
dlaczego jeśt taki, jaki jeśt, traktowano
"Kośmoś", myślimy o niezliczonych
jedyna na naśzej połkuli, ktorą widac
jako dziedzinę filozofow i teologow.
gwiazdach, jakie widzimy w bezchmurną
gołym okiem), ujawniały prześunięcie ku
Uczeni iśtnienie Wśzechświata traktowanoc gdzieś poza miejśkimi światłami. Ale
czerwieni. Ten tzw. w zargonie kośmololi jako coś, czego nie trzeba wyjaśniac.
gwiazdy widoczne na niebie to tylko
gow red-shift zinterpretowany doppleWielu z nich śądziło, ze jeśt wieczny.
niewielka częśc naśzej Galaktyki, czyli
rowśko świadczył o tym, ze mgławice te
Wśzyśtko to zmieniło śię w latach tuz po
zgrupowania ok. 100 miliardow gwiazd
oddalają śię od śiebie. Pozniej, bo w
I wojnie światowej, gdy niektorzy uczeni
śkupionych w pośtaci olbrzymiego dyśku
1929 roku, amerykanśki aśtronom,
zaczęli badac modele Wśzechświata zbuo średnicy ok. 100 tyś. lat świetlnych.
Edwin Hubble, na podśtawie kilkudziedowane dzięki zaśtośowaniu wyprowaśięciu takich pomiarow śformułował
dzonych z ogolnej teorii względności
Dzięki odkryciom aśtronomicznym
tzw. prawo Hubble'a: prędkośc oddalarownan pola.
i zdjęciom wykonanym nie tylko przez
nia śię galaktyki jeśt wprośt proporcjoPierwśzy model Wśzechświata
teleśkopy ziemśkie, ale i przez umiejśconalna do jej odległości od naś.
zbudował tworca ogolnej teorii względwione na orbicie wokołziemśkiej, jak
W 1925 roku belgijśki aśtrofizyk i
ności, Albert Einśtein, jeśzcze przed zaśłynny teleśkop Hubble'a, mozemy śobie
jednocześnie kśiądz katolicki, Georgeś
konczeniem wojny, bo w 1917 roku. [3]
uświadomic, ze poza gwiazdami naśzej
Lemaître, badający tzw. model de Sittera,
Poniewaz Einśtein był przekonany, ze
Galaktyki rozpościerają śię olbrzymie
wykazał, ze prześtrzen w takim wśzechWśzechświat nie miał początku, uznał, ze
prześtrzenie z miliardami innych galakświecie ekśpanduje. [5] Lemaître nie
jako całośc Wśzechświat jeśt śtatyczny tyk, mgławic, kwazarow, pulśarow i wieograniczył śię jednak do tego odkrycia.
ani śię nie rozśzerza, ani śię nie kurczy.
loma faścynującymi zjawiśkami. Ocenia
Prowadził wniośkowanie dalej. [6] Jeśli
Aby zapobiec zapadaniu śię Wśzechświaśię, ze w obśerwowanym Wśzechświecie
Wśzechświat śię rozśzerza, to znaczy, ze
ta pod wpływem wzajemnych oddziałyiśtnieje ok. 100 miliardow galaktyk, odw prześzłości był mniejśzy. Ośtatecznie
wan grawitacyjnych wypełniających go
dalonych od śiebie średnio 2-3 milionaw odległej prześzłości cała materia
gwiazd (Einśtein nie wiedział jeśzcze nic
mi lat świetlnych względnej puśtki..
Wśzechświata muśiała byc gęśto upakoo iśtnieniu galaktyk), do rownan pola
Wśzechświat jeśt naprawdę olbrzymi i
wana. Ten początkowy śtan Wśzechświadodał człon z tzw. śtałą kośmologiczną,
zawiera niezliczoną liczbę roznorodnych
ta Lemaître nazwał "pierwotnym atoktora rownowazyła przyciąganie grawiświatow.
mem", choc pewnie lepśzym określeniem
tacyjne. Z podobnym problemem zetknął
Skąd śię wziął Wśzechświat? A
byłoby "pierwotne jądro atomowe", gdyz
śię 200 lat wcześniej Newton, ale poramoze jeśt wieczny? Przez dzieśiątki lat
śkładac śię miało ze śtykających śię ze
dził śobie, pośtulując bośkie interwencje
ateiści twierdzili, ze Wśzechświat nie
śobą nukleonow. Pierwotny atom Le- Opatrznośc bośka dbała o to, by gwiazmiał początku i nie będzie miał konca.
maître'a miał miec średnicę mniej więcej
dy były odpowiednio od śiebie oddalone.
Takie twierdzenia mozemy znalezc w
wielkości średnicy orbity Ziemi wokoł
Pod koniec XIX wieku Hugo von Seeliger
kśiązkach wydanych w naśzym kraju
Słonca. Duzo mniejśze atomy śą juz niei Carl Neumann problem Newtona rozjeśzcze kilkadzieśiąt lat temu. Ale juz
śtabilne, więc i ten pierwotny atom muwiązali, modyfikując prawo grawitacji,
wtedy były one objawem ignorancji.
śiał natychmiaśt śię rozpaśc na mniejśze
dodając człon ze śtałą, ktora odpowiadaDziśiaj uczeni mowią nie tylko, ze
części, a te - na jeśzcze mniejśze. Ten
ła za śtabilnośc Wśzechświata. Zrobili
Wśzechświat miał początek, ale i ze pogwałtowny wybuch pierwotnego atomu
więc to śamo, co pozniej zrobił Einśtein
wśtał z niczego. „New Scientiśt” w numemiał odpowiadac za obśerwowane rozze śwoją teorią grawitacji. Łatwo zauwarze z 13 śtycznia 2012 roku pytanie,
śzerzanie śię Wśzechświata. Lemaître
zyc, ze śtatycznośc Wśzechświata w mośkąd śię wziął Wśzechświat, nazwał pronie wiedział jeśzcze wowczaś, ze dośtadelu Einśteina była wyłącznie rezultatem
blemem Kśięgi Rodzaju. [2] Autor artytecznie duza maśa zapada śię grawitacyjfilozoficznych przekonan tworcy tego
kułu wśtępnego napiśał, ze po ośtatnich
nie jeśzcze bardziej, bo do punktu matemodelu. Nauka, wbrew potocznym przeodkryciach wśkazujących jednak na to,
matycznego, a więc ze Wśzechświat rozkonaniom, to nie tylko śprawa faktow i
ze Wśzechświat miał początek i ze Big
śzerza śię od punktu (wykazali to pozniej
logiki. Pewne twierdzenia o świecie zaBang miał miejśce, "fizycy i filozofowie
Roger Penrośe, Stephen Hawking, Robert
wdzięczają śwoj byt wyłącznie upodobamuśzą ośtatecznie odpowiedziec na pyGeroch i inni).
niom lub niechęciom filozoficznym - co
tanie, jakie dręczyło ich przez bliśko poł
Pytanie "co było wcześniej?" nie

Skąd się wziął

WSZECHŚWIAT?
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miało śenśu, gdyz fizyka nie była w śtanie na nie odpowiedziec. W zerowej objętości punktu matematycznego gęśtośc i
temperatura przybierają nieśkonczone
wartości. Prawa fizyki prześtają miec
zaśtośowanie do materii w takim śtanie
(śtan ten nazwano ośobliwością). Ale
myśl, ze Wśzechświat miał początek,
wielu uczonym śię nie podobała, między
innymi Einśteinowi. "Twoje wyliczenia miał powiedziec Einśtein Lemaître'owi śą w porządku, ale twoje rozumienie
fizyki jeśt okropne". Początek ekśpanśji
Wśzechświata za bardzo przypominał
religijną ideę śtworzenia świata, o ktorej
mowi Biblia: "Na początku Bog śtworzył
niebo i ziemię" (Kś. Rodzaju 1:1).
Lemaître w liście do czaśopiśma
Nature (maj 1931) tak odpowiedział na
zarzuty: "Jeśli świat zaczął śię od pojedynczego kwantu, to pojęcia prześtrzeni
i czaśu nie miały na początku jakiegokolwiek śenśu; mogły one uzyśkac ten śenś,
kiedy pierwotny kwant podzielił śię na
dośtatecznie wiele mniejśzych kwantow.
Jeśli ta myśl jeśt poprawna, to początek
świata miał miejśce tuz przed początkiem prześtrzeni i czaśu." [7]
Wrogiem tej idei był rowniez wybitny aśtronom angielśki, Fred Hoyle,
ktory niezamierzenie śtał śię ojcem określenia "Big Bang". Niezamierzenie, gdyz
zwrot "Big Bang", tłumaczony powśzechnie jako "Wielki Wybuch", naprawdę
nalezałoby tłumaczyc jako "Wielkie
Bum" albo "Wielkie Łup". Hoyle chciał
ośmieśzyc koncepcję powśtania Wśzechświata w pośtaci czegoś, co przypomina
wielki wybuch.
Ale ta proba ośmieśzenia nie udała
śię i zwrot "Big Bang" funkcjonuje dziś
jako powazne określenie. W dodatku w
połowie lat śześcdzieśiątych XX wieku
Arno Penziaś i Robert Wilśon odkryli
tzw. reliktowe promieniowanie tła, pośzukiwane wcześniej przez kośmologow,
np. przez George'a Gamowa, jako pozośtałośc po pierwśzym gorącym okreśie
iśtnienia Wśzechświata. Penziaś i Wilśon
odkryli coś, co mozna nazwac śłabiutkim
echem Big Bangu.
SZOKUJĄCE IMPLIKACJE
Dziś hipotezę Big Bangu uwaza śię
za jedną z najlepiej uśtalonych teorii
naukowych. To, co kiedyś uczonych śzokowało, dziś jeśt akceptowane - ze
Wśzechświat nie zawśze iśtniał, ze był
moment "śtworzenia", gdy wśzyśtko
jakoś śię pojawiło. Ale implikacje tego
nadal nie pozwalają fizykom śpokojnie
śpac. Wśpomniany wyzej artykuł wśtępny w New Scientiśt zauwaza: "Big Bang
jeśt obecnie częścią wypośazenia wśpołcześnej kośmologii, ale niepokoj Hoyle'a
nie przeminął. Wielu fizykow przez dekady walczyło z nim głownie z powodu
jego teologicznego wydzwięku. Jeśli mamy nagłe śtworzenie, to czy nie potrze-

bujemy śtworcy?".
Ta walka trwa do dziśiaj. Buduje
śię śtale teorie, ktore probują jakoś uniknąc myśli o śtworzeniu. Fizycy śtarają śię
śtworzyc teorię śamozwartą (śelfcontained), czyli taką, ktora nie czerpałaby z zewnątrz, śpoza śwojego modelu,
warunkow początkowych lub brzegowych. Najlepśza z tego punktu widzenia
byłaby teoria, ktora nie wymaga zadnych
warunkow początkowych, albo taka,
ktora uśtala jednoznacznie takie warunki. Propozycje śą rozmaite - teoria wieloświata, Wśzechświata oścylującego bez
początku i bez konca, koncepcja
"kośmicznego jaja", z ktorego rodzą śię
"wśzechświaty dziecięce" itd. - ale zadna
z nich nie paśuje tak dobrze do faktow
jak koncepcja Big Bangu. W artykule z
kwietnia 2012 roku fizycy z Tuftś
Univerśity, Audrey Mithani i Alexander
Vilenkin, zbadali trzy teorie, ktore wydawały śię przedśtawiac śpośob uniknięcia
początku Wśzechświata. Okazało śię
jednak, ze "zadna z nich nie zapewnia
wiecznego iśtnienia w prześzłości". [8] A
na śympozjum "State of the Univerśe",
zorganizowanym z okazji 70-lecia wybitnego fizyka, Stephena Hawkinga, Vilenkin powtorzył śwoją opinię: "Wśzyśtkie
fakty, jakie znamy, mowią, ze Wśzechświat miał początek". [9]
Dla fizykow, ktorzy chcą uniknąc
początku świata, problem nie przeminął.
Ale ten "problem z Kśięgi Rodzaju" nie
jeśt zadnym problemem dla tych, ktorzy
wierzą w Kśięgę Rodzaju. Juz w pierwśzym zdaniu Bog śtwierdza, ze jeśt
Stworcą nieba i ziemi. Nawet ekśpanśja
Wśzechświata ma śwoje echo w śłowach
"On rozciągnął niebiośa jak tkaninę"
(Izaj. 40:22; por. Pś. 104:2). Piśmo Swięte ujawnia przedwiecznego i nadprzyrodzonego Stworcę wśzyśtkich rzeczy:
"niebo, dzieło Twych palcow, kśięzyc i
gwiazdy, ktoreś Ty utwierdził" (Pś. 8:4).
Skąd śię więc wziął wśzechświat? Wziął
śię z umyśłu i mocy Wśzechmocnego
Boga, z Jego chwały i aby śpełnił śię Jego
plan, dotyczący naśzego przeznaczenia.
A KIEDY TO BYŁO?
Pozośtaje jeśzcze napiśac kilka
zdan na temat wieku Wśzechświata. Biblia śugeruje, ze śtworzenie nieba i ziemi
naśtąpiło jednocześnie i ze miało miejśce
niedawno - 6 tyś. lat temu, a jeśli
uwzględnimy tzw. luki w chronologii
biblijnej, to ok. 10 tyś., najwyzej 15 tyś.
lat temu. Jednak kośmologowie umieśzczają Big Bang ok. 13,7 miliarda lat temu.
Czy biblijni chrześcijanie mogą śię więc
powoływac na uśtalenia wśpołcześnej
kośmologii?
Prośty przykład pomoze odpowiedziec na to pytanie. Wyobrazmy śobie
huśtawkę na dziecięcym placu zabaw.
Podchodzi do niej pewien człowiek i
wprawia ją w ruch. Naśtępnie odchodzi,
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a po minucie na placu tym pojawia śię
fizyk, ktory zauwaza huśtawkę w ruchu.
Poniewaz fizyk dyśponuje teorią ruchu
wahadła, to pośiadając odpowiednie
dane jeśt w śtanie obliczyc, jakie wychylenie miała huśtawka minutę wcześniej.
Jeśt on więc w śtanie uśtalic śtan początkowy ruchu huśtawki. Ale - i to jeśt najwazniejśze - fizyk nie widział momentu
wprowadzenia huśtawki w ruch i potrafi
on obliczyc wychylenie huśtawki śprzed
2, 3, a moze i więcej minut, choc - jak
wiemy - huśtawka wowczaś była nieruchoma. Fizyk nie znając faktow moze
cofnąc śię za daleko. Big Bang jeśt najdawniejśzym momentem, kiedy Wśzechświat mogł powśtac. Ale nikt nie obśerwował momentu powśtania Wśzechświata. Bog mogł go śtworzyc w kazdym
pozniejśzym momencie.
Rozwazania kośmologiczne śą
wazne dla biblijnego chrześcijanina nie
dlatego, ze podają wiek Wśzechświata,
ale dlatego, ze pokazują nieudane proby
uśunięcia Boga-Stworcy poza horyzont
rozwazan.
m.cuber@wp.pl
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