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Do Czytelnika 

 

 

Minęło 70 lat od męczeńskiej śmierci ks. Bonawentury Metlera – 

człowieka gorącej wiary  i  postępowej myśli,  któremu  badania  przyrodnicze, 

a zwłaszcza astronomiczne, służyły pogłębianiu wiedzy o Bogu. W ślad za 

Kopernikiem, Keplerem i Galileuszem głosił Metler potrzebę dążenia do 

jedności między mistycznym i naukowym sposobem doświadczania 

rzeczywistości. Zdawał sobie sprawę, że ta jedność leży u podstaw postępu 

ludzkości zarówno w zakresie materialnym jak i etyczno-moralnym. 

W roku 2009 – ogłoszonym jako Międzynarodowy Rok Astronomii, 

nadto zazębiającym się z Rokiem Kapłańskim, w dniach 26-28 listopada 

zorganizowano w Instytucie Fizyki Akademii im. Jana Długosza konferencję 

naukową „Astronomia – nauka i wiara”, dla uczczenia pamięci księdza Metlera 

oraz dla odświeżenia refleksji o doniosłej roli astronomii w kształtowaniu 

poglądów naukowych i religijnych.  

Przed oficjalnym otwarciem konferencji została odprawiona w kościele 

akademickim  msza  święta  za  duszę   księdza  Metlera.  Mszy  przewodniczył 

i homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz, a koncelebrowali:  

ks. prof. Jan Związek, ks. Tadeusz Klimowicz oraz ks. Marek Bator. 

 Program konferencji obejmował oficjalne otwarcie oraz cztery sesje: 

„Życie i działalność Księdza Bonawentury Metlera”, „Między nauką i wiarą”, 

„Wybrane zagadnienia astronomii współczesnej” oraz „Nauczanie astronomii”. 

Konferencja odbywała się w sali planetarium. Na zakończenie każdej sesji 

wyświetlono seans planetaryjny. Na ścianach korytarza przed samym 

planetarium widniały astrożarty Jacka Drążkowskiego, a pod ścianą paradowała 

wiekowa luneta Metlera.  

W trakcie otwarcia konferencji słowo wstępne wygłosili m.in. prorektor 

AJD ds. nauki prof. dr hab. Józef Drabowicz, dyrektor Instytutu Fizyki AJD 

prof.  dr  hab.   Arkadiusz  Mandowski,   proboszcz     parafii   Parzymiechy   

ks. Tadeusz Klimowicz oraz dyrektor Gimnazjum im ks. Bonawentury Metlera 

w Parzymiechach mgr Andrzej Kiepura. Prezes PTMA dr Henryk Brancewicz 

przekazał Częstochowskiemu Oddziałowi, historyczną lunetę, której używał 

Metler w obserwatorium pod Jasną Górą do 1939 roku.   

Podczas pierwszej sesji Ks. Prof. Jan Związek i Prof. Marian Głowacki 

przybliżyli  w  swoich  wystąpieniach    sylwetkę   Metlera – jako  duszpasterza 

i przyrodnika. Mgr Andrzej Kiepura przedstawił formy pielęgnowania pamięci 

o księdzu Metlerze w Parzymiechach, w miejscu gdzie Metler proboszczował 

do samej śmierci i gdzie spoczywają jego szczątki. Następnie Mgr Jan 

Wieczorek    przedstawił    szczegóły   dotyczące   przyjaźni   księdza   Metlera 

z Kamilem Flammarionem, znanym francuskim astronomem i ezoterykiem. Na 

koniec wyświetlono seanse planetaryjne: Cuda Wszechświata i Lodowe krainy.  

Sesję drugą otworzył ks. prof. dr hab. Konrad Rudnicki swoim referatem: 

Chrześcijaństwo a cywilizacje pozaziemskie.   Ks. prof. dr hab. Stanisław 
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Wszołek przedstawił filozoficzny wywód na temat: Czy „gwiaździste niebo” 

jest dowodem na istnienie Boga? Następnie, ks. dr Jacek Marciniec przedstawił 

wciąż kontrowersyjny problem: Galileusz - po stronie kopernikanizmu i po 

stronie Kościoła.  Dr hab. Maciej Mikołajewski przybliżył stanowisko Jana 

Pawła II wobec nauki wygłaszając referat: Encyklika „Fides et Ratio” oczami 

astronoma. Sesję zakończyły dwa lżejsze już wykłady. Dr Henryk Brancewicz 

opowiedział  o  zaćmieniach  Słońca  jakie   miał   okazję   osobiście   przeżyć, 

a dr Waldemar Ogłoza odsłonił niektóre tajemnice dotyczące kalendarza i daty 

Wielkanocy. Sesję zakończył seans w planetarium p.t. Tajemnica Gwiazdy 

Betlejemskiej.  

W ramach trzeciej sesji wygłoszono referaty: 

Dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło – Nietermiczna emisja gromad galaktyk 

Prof. dr hab. Piotr Flin - Powstawanie struktur wielkoskalowych 

Dr Katarzyna Bajan - Wybrane astrofizyczne testy „nowej fizyki” 

Dr Dorota Kozieł –Wierzbowska – Gigantyczne radiogalaktyki – największe 

 z radioźródeł  

Dr Włodzimierz Godłowski - Wielkoskalowy rozkład radioźródeł 

Dr Bogdan Wszołek  – Międzygwiazdowe pasma rozmyte  

Dr hab. Zdzisław Golda - Dlaczego siedem dni? 

Dr Karolina Zawada – Krótka historia kosmologii XX wieku 

Dr Marek Weżgowiec – Gwałtowne oddziaływania w centrum Gromady Virgo 

Mgr Agnieszka Kuźmicz - Widma aktywnych galaktyk (plakat).  

Ostatnią sesję poświęcono nauczaniu astronomii. Złożyły się na nią trzy   

     przyczynki: 

Prof. dr hab. Longin Gładyszewski - Kilka uwag o nauczaniu astronomii 

Mgr Tomasz Kisiel - Problemy komunikacji nauk ścisłych. 

Mgr Grzegorz Madej - Człowiek i Kosmos  (omówienie i prezentacja 

wykonanego osobiście pokazu planetaryjnego). 

Po zakończeniu konferencji zwiedzano jeszcze klasztor na Jasnej Górze 

wraz z jego słynną biblioteką. Po drodze na Jasną Górę podziwiano świeżo 

odremontowany gmach dawnego obserwatorium astronomicznego, 

uruchomionego staraniem księdza Metlera w latach międzywojennych. 

Konferencja spotkała się ze sporym zainteresowaniem zarówno ze strony 

samych wykładowców jak i biernych słuchaczy. W sumie skorzystało z niej 

ponad 70 osób. Wszystkim, którzy w taki czy inny sposób przyczynili się do 

uświetnienia konferencji składam serdeczne podziękowanie. W szczególności 

dziękuję wykładowcom za wygłoszenie interesujących wykładów, członkom 

Komitetu Naukowego za recenzje przyczynków konferencyjnych, Polskiemu 

Towarzystwu Astronomicznemu za pomoc finansową i pomoc w organizacji 

wystawy astrożartów, władzom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

za udostępnienie planetarium i innych pomieszczeń, zapewnienie bazy 

hotelowej oraz konieczną pomoc finansową, prezesowi Polskiego Towarzystwa 

Miłośników Astronomii za przekazanie lunety Metlera, prezesowi 

Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego za pomoc w organizacji mszy 
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świętej za duszę księdza Metlera, dyrektorowi ZS w Parzymiechach za 

użyczenie pamiątek po księdzu Metlerze, Jackowi Drążkowskiemu za 

wypożyczenie wystawy astrożartów, Tomaszowi Kisielowi, Arturowi 

Leśniczkowi, Marianowi Kowalowi, Katarzynie Marciniak, Agnieszce 

Debudej, Sylwi Kusiak i Markowi Morawskiemu za prace przy bezpośredniej 

obsłudze konferencji, Wojciechowi  Kaweckiemu  za  remont  lunety  Metlera, 

a Teresie Rudnickiej oraz mojej żonie Magdalenie i córce Agnieszce za 

różnoraką pomoc, w tym za wydanie kolacji dla przyjezdnych uczestników 

konferencji. 

W książce niniejszej zamieszczono teksty większości wykładów 

prezentowanych podczas konferencji. Zbiór przyczynków jest niejednorodny 

zarówno ze względu na treść jak i formę. Są artykuły utrzymane w ryzach 

typowych dla publikacji naukowych (tu na domiar inne konwencje obowiązują 

w astronomii, a inne w dyscyplinach mniej przyrodniczych) oraz pisane 

językiem bardziej poglądowym, otwartym na szerszego odbiorcę. Autorom 

pozostawiono swobodę i każdy mógł wyrazić treści w sposób dla niego 

najodpowiedniejszy. 

 

 

Częstochowa, czerwiec 2010                                                Bogdan Wszołek  
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"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki  
unosi się ku kontemplacji Prawdy"  

         
       Jan Paweł II – Fides et Ratio 

 

 

 
 

 
Podczas mszy świętej za duszę ks. Bonawenturę Metlera w dniu 26.XI.2009 r. 

 Kapłani od lewej: Jan Związek, Antoni Długosz i Tadeusz Klimowicz. 
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Przedmowa  
 

                     

 

Zagadnienie relacji nauki i wiary przewija się przez tysiąclecia w kulturze 

ludzkiej. Astronomia dostarczała w przeszłości, a jeszcze silniej czyni to dzisiaj, 

podniety  dla  wielu  rozważań  filozoficznych  i  teologicznych.  Leży  ona       

u podstaw większości wierzeń religijnych i w miarę postępu pozwala coraz 

lepiej je porządkować i często oczyszczać z fałszywych mitów. 

Antropocentrycznie obciążone poglądy i działania są przez astronomię, bardziej 

niż przez inne nauki, poddawane coraz surowszym próbom. Ludzie myślący nie 

akceptują wiary ślepej, bezrozumnej. Hamuje ona rozwój człowieka i czyni go 

mniej użytecznym społecznie.  Religie, jeśli  mają  odgrywać  pozytywną  rolę 

w rozwoju społeczeństw, to powinny nadążać za zdobyczami nauki. Inaczej, 

może być tak, że negatywne możliwości wykorzystania tych zdobyczy 

wyprzedzą możliwości pozytywne, a wyznawcy religii będą przeżywać 

dręczące lęki przed nowoczesnością zamiast z niej skwapliwie korzystać. Rodzi 

to dalej wrogość do nauki i ostatecznie szybko prowadzi do zubożenia 

kulturowego.  

Nie bez racji oświeceni przywódcy religijni, jak chociażby papież Jan 

Paweł II, nawołują ludzkość do szanowania zdobyczy nauk przyrodniczych, 

dawania im wiary, korzystania z nich radośnie, tak w procesie dochodzenia 

prawd o Bogu jak i w sferze poprawy warunków bytowania. W dobie 

gwałtownego przyspieszenia rozwoju nauk przyrodniczych, w szczególności 

astronomii i dyscyplin jej pokrewnych, za zmianą obrazu świata w którym 

żyjemy, wypada, i to bez zwłoki, rewidować postanowienia dotyczące prawd 

wiary.  

W czasach kiedy naukami zajmowały się wyłącznie osoby duchowne nie 

było podstaw do narastania wielkiego rozdźwięku między nauką i wiarą. 

Obecnie rzeczy mają się inaczej. Rozdźwięk się pojawił i ciągle ma tendencję 

wzrostową. Nie służy to dobrze ani instytucjom naukowym ani religijnym, 

skutecznie hamując rozwój wiedzy o Bogu, o człowieku i o świecie. Dla dobra 

ludzkości należy dążyć do łagodzenia tego rozdźwięku, tyle że nie przez 

ograniczanie dociekań naukowych czy ukrywanie ich rezultatów, ale poprzez 

odpowiednie uaktywnienie środowisk odpowiedzialnych za formację etyczną 

społeczeństwa. 

W tym kontekście warto jest przywoływać postawy reprezentowane przez 

Kopernika, Keplera i Galileusza i stawiać  je  jako  wzory  do  naśladowania.    

Z tych wzorów niewątpliwie korzystał Bonawentura Metler, wykształcony 

przyrodnik i kapłan w jednej osobie, który upodobał sobie szczególnie wyraz 

Boga zapisany w gwiazdach i z nim wychodził do ludu.  

 

Bogdan Wszołek 
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Dyrektor Instytutu Fizyki  AJD 

prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski  

otwiera konferencję   Astronomia – nauka i wiara 
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Jego Ekscelencja ks. bp Antoni Długosz podczas homilii 
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Ks. Bonawentura Metler – „duszpasterz i uczony z powołania” 
 

Ks. bp Antoni Długosz 
 

Częstochowa 

 

* 

Fragment homilii wygłoszonej na Mszy świętej za duszę  

ks. Bonawentury Metlera w dniu 26 listopada 2009 roku 

 

* 

 Przypatrując się życiu ludzi – niektórych z nich oceniamy dosadnym 

stwierdzeniem: „to matka, lekarz, nauczyciel, robotnik, ksiądz z powołania”. 

Który człowiek zasługuje na takie podsumowanie jego życiowej działalności? 

To pytanie postawiłem młodzieży na katechezie. Pracując w grupach uczniowie 

doszli do następujących wniosków:  

- człowiek z powołania odczytuje swoje uzdolnienia, by je rozwijać                    

i udoskonalać poprzez wytrwałą naukę i pracę. Z kolei pragnie służyć ludziom 

swymi charyzmatami. Za wykonywaną pracę przysługuje mu otrzymywanie 

godziwego wynagrodzenia. Wszyscy uczniowie uznali, że podanej kolejności 

nie można zmieniać.  

 Obchodząc siedemdziesiątą rocznicę tragicznej śmierci ks. Bonawentury 

Metlera, oceniając siedemdziesiąt trzy lata jego życia możemy nazwać go 

„człowiekiem z powołania”. Poprzez naukę w kaliskim liceum, a następnie 

odkrywanie swych charyzmatów w seminarium włocławskim i petersburskim 

pogłębiał prawdę o Bogu i o człowieku. Następnie studiując w Rzymie, 

Monako, Paryżu, Londynie, Insbrucku i Oksfordzie poza teologią interesowały 

go także nauki przyrodnicze, by z kolei pogłębiać astronomiczną wiedzę na 

Wydziale Matematycznym w paryskiej Sorbonie. Posługiwał się biegle 

siedmioma obcymi językami. 

 Cenił sobie kapłański charyzmat. Służył nim częstochowskiej młodzieży 

jako prefekt szkolny, spełniał misję proboszcza w Garnku, Kruszynie, 

Maluszynie i Parzymiechach. 

 Częstochowa jest wdzięczna Księdzu Metlerowi za otwarcie 

obserwatorium astronomicznego w jasnogórskim parku oraz założenia 

Komitetu Organizacyjnego Polskiego Popularnego Towarzystwa 

Astronomicznego.  

 Każdego dnia podejmował przesłanie Pana Jezusa: „Kto chce być moim 

uczniem niech weźmie krzyż swoich obowiązków i idzie za mną!” Ofiarne 

„życie z powołania” przypieczętował męczeńską śmiercią rozstrzelany przez 

Niemców 2 września 1939 r. Niech jego postawa życia zainspiruje nas do 

solidnego wykonywania obowiązków naszego charyzmatu, abyśmy zostali 

nazwani „ludźmi z powołania”. 
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Uczestnicy konferencji na tarasie widokowym Instytutu Fizyki AJD 
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Ks. Bonawentura Metler - w drodze do popularyzowania  

wiedzy astronomicznej 
 

Jan Związek 
 

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Wprowadzenie 
 

Na temat życia i działalności ks. Bonawentury Metlera już ukazało się 

wiele publikacji. Przedmiotem dociekań były koleje jego życia, działalność 

naukowa i męczeńska jego śmierć, poniesiona 2 września 1939 r. z rąk 

żołnierzy niemieckich
1
. Z tego powodu z okazji wielkiej sesji astronomicznej w 

Częstochowie trudno byłoby powtarzać znane wydarzenia  z życia i działalności 

naukowej ks. Metlera. Ale za tymi podstawowymi faktami kryły się jego 

osobiste przeżycia i dążności do popularyzowania umiłowanej przez niego 

wiedzy astronomicznej. Występowały one zarówno w okresie zdobywania tej 

wiedzy w okresie studiów, jak i w latach podejmowanych prób jej 

popularyzowania w społeczeństwie Częstochowy. Te próby podejmował na 

różnych stanowiskach w swoim życiu. Także w różnych miejscowościach 

projektował utworzenie ośrodka badań astronomicznych na poziomie 

naukowym. Miejscem, które najbardziej odpowiadało jego projektom był 

Włocławek, a właściwie Seminarium Duchowne we Włocławku jako ważny 

ośrodek naukowy w tamtych latach. Dzięki popularyzowaniu wiedzy 

astronomicznej chciał ukazywać w tym środowisku wielką świątynię Boga we 

Wszechświecie. Tym zagadnieniom będzie poświęcony niniejszy artykuł. 

Wydaje się, że tak podjęte badania będą uzupełnieniem dotychczasowych 

wiadomości o życiu i działalności ks. Metlera zarówno w okresie represji po 

powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim, jak i na obczyźnie oraz w latach 

wolnej Rzeczypospolitej. Były to lata, kiedy codzienne sprawy związane           

z utrzymaniem i studiowaniem należały do trudnych zagadnień. Ta sytuacja 

zmieniła się w niepodległej Rzeczypospolitej, ale w tych latach wystąpiły nowe 

trudności. Ks. Metler zawsze w pierwszym rzędzie uważał się za kapłana, 

wiernego swemu powołaniu duszpasterskiemu i posłusznemu władzy 

kościelnej
2
. To był oczywisty dla niego priorytet, któremu podporządkował 

najważniejsze sprawy osobiste, w tym i wyłączne poświęcenie się szerzeniu 

wiedzy astronomicznej. Codzienne sprawy związane z kierownictwem dużej 

parafii w Kruszynie jak i problemy społeczne miejscowej ludności zajęły w tej 

sytuacji pierwsze miejsce, a sprawy naukowe zostały odłożone na późniejsze 

lata. Spuścizna po I wojnie światowej w zakresie życia religijnego była bardzo 

trudna, a wraz z nią występowała straszliwa bieda w środowisku wiejskim oraz 

intensywna działalność wrogich Kościołowi ugrupowań społecznych. Był to 

przedmiot codziennych zmagań wykształconego i gorliwego duszpasterza. Te 

przeto wiadomości z życia ks. Metlera, które występowały niejako po drodze do 

popularyzowania wiedzy astronomicznej powinny jeszcze bardziej przyczynić 

się do zrozumienia jego postaw religijnych, naukowych i patriotycznych
3
. 
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W tym miejscu wyrażam słowa podziękowania P. T. Organizatorom 

niniejszej sesji naukowej za powierzenie mi odpowiedzialnego zadania 

przygotowania niniejszego wystąpienia. Przypominanie wybitnych postaci        

z przeszłości, w tym wypadku uczonego i duchownego w środowisku 

częstochowskim, niech przyczyni się do promocji przeszłości naszego regionu, 

także pod aspektem naukowym. Niech jednocześnie zachęci, zwłaszcza 

młodych mieszkańców tego regionu, do podejmowania trudnych zadań tak       

w życiu codziennym, jak i naukowym oraz społecznym.  

 

Z rodzinnego Ciążenia do Włocławka 
 

Dzieciństwo i młodość ks. Bonawentury Metlera upłynęły w atmosferze 

bardzo trudnej spuścizny po powstaniu styczniowym. Powstanie zakończyło się 

zwycięstwem potężnej armii carskiej nad powstańcami polskimi. Entuzjazm 

patriotyczny powstańców polskich nie mógł przeciwstawić się, mimo wielkiego 

poświęcenia i bohaterstwa poszczególnych powstańców i dowódców oddziałów 

powstańczych, potężnej i okrutnej potędze państwa carów. Dążący do wolności 

narodowej powstańcy polscy bez różnicy stanów podjęli dzieło odzyskania 

niepodległości. Rząd powstańczy i oddziały powstańcze znalazły poparcie        

u duchowieństwa katolickiego, które na sprawę narodową przekazywało 

precjoza kościelne, a w kazaniach także duchowieństwo parafialne wzywało lud 

wiejski do poparcia powstania i czynnego udziału w walkach powstańczych. 

Upadło powstanie, a tysiące patriotów pozostałych przy życiu zostało 

skazanych na ciężkie katorgi na Sybir oraz zesłanie w głąb Rosji.  Za poparcie 

patriotów polskich walczących o wolność został skazany na wygnanie do 

Jarosławia nad Wołgą na 20 lat zesłania arcybiskup Warszawski Zygmunt 

Szczęsny Feliński (kanonizowany przez papieża Benedykta XVI w dniu 11 

października  2009 r.). A za przykładem arcybiskupa setki duchownych zostało 

zesłanych na Sybir i na zesłanie w głąb bezkresnej Rosji
4
. Polscy powstańcy 

zostali zwyciężeni, ale nie została pokonana idea odzyskania wolności 

Ojczyzny. Mimo represji carskich idea wolności żyła i była pielęgnowana nie 

tylko przez uczestników powstania, ale także przez ciche bohaterki tych 

czasów, czyli matki i żony powstańców styczniowych, które umiłowanie  

wolnej Ojczyzny przekazywały swoim dzieciom, a osobistym poświęceniem     

i bohaterstwem ratowały rannych postańców
5
. W takich okolicznościach 

wzrastał Bonawentura Metler, wychowywany w dzieciństwie przez swoją 

matkę. 

Urodził się 7 lipca 1866 r. w miejscowości Ciążeń nad Wartą w powiecie 

słupeckim w guberni kaliskiej (w Ziemi Częstochowskiej  t. 33: 2006 s. 14 

został podany nie właściwy dzień urodzenia). Rodzicami jego byli Bernard        

i Maria z d. Winnicka, należący do stanu szlacheckiego
6
. W swojej 

autobiografii ks. Metler napisał o swoich rodzicach pugnae Novembrianae 

Polonorum weterani, co oznaczało, że rodzice byli potomkami uczestników 

powstania listopadowego. Nie wspomniał natomiast o udziale rodziców            
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w Powstaniu Styczniowym, ale taki udział był bardzo prawdopodobny. Nie 

wiadomo także jakie represje dotknęły jego rodziców ze strony władz carskich. 

Najprawdopodobniej rodzice byli właścicielami któregoś z dworów, 

położonych obok Ciążenia, ale administracyjnie należących do tej 

miejscowości. We wsi był murowany kościół parafialny, wyremontowany        

w 1760 r. Parafia liczyła 2560 wiernych. Był tu urząd gminny, szkoła 

elementarna i przytułek dla chorych i starców. Napisał bowiem o sobie prope  

pugnae Ciążeń… natus ( blisko wsi Ciążeń… urodzny)
7
. Być może, że w skutek 

represji rządowych jego ojciec musiał pracować w urzędzie gminnym jako 

urzędnik sądowy. Posiadłość rodziców zapewniała wszakże synowi możliwość 

nauki w gimnazjum rządowym w Kaliszu i w Seminarium Duchownym we 

Włocławku oraz w Akademii Duchownej w Petersburgu. W tej samej 

Autobiografii napisał, iż postquam Virgini Mariae fuerat sacratus ( następnie 

Matce Boskiej został poświęcony). Zachowała się bowiem wiadomość, że jako 

niemowlę ciężko chorował, kiedy opieka lekarska okazała się bezskuteczna 

jego matka ofiarowała go Bogu przed obrazem Matki Boskiej w bocznym 

ołtarzu w parafialnym kościele. Był bowiem w Polsce powszechnie znany 

zwyczaj, iż w ciężkich chorobach dzieci ich matki ofiarowywały je Bogu przed 

obrazami lub figurami Matki Boskiej np. w Gidlach.  Charakterystyczne było 

również imię nadane dziecku – Bonawentura, które oznaczało dobra przyszłość, 

a było rzadko dawniej nadawane. Ale nadanie tego imienia w tym wypadku, 

być może, wypływało ze zwyczaju nadawania dziecku takiego imienia, jakie 

sobie przyniosło czyli jakiego świętego przypadało w dzień jego urodzin lub    

w najbliższych dniach. W dniu 15 lipca wypadało święto św. Bonawentury, 

który w swoim dzieciństwie także był cudownie uzdrowiony dzięki swojej 

matce
8
. W tych relacjach ks. Metler zwrócił uwagę na dwa istotne aspekty       

w jego dzieciństwie w domu rodzinnym – wielki patriotyzm i głęboką wiarę 

katolicką rodziców. I w takiej atmosferze był wychowywany w domu 

rodzinnym we wsi Ciążeń. W miejscowym kościele został ochrzczony natus et 

in Christi familiam receptus est  (urodzony i przyjęty do rodziny Chrystusa). 

W latach dziecięcych otoczony był troskliwą opieką swej matki, która 

wychowywała go w kierunku, będącym następstwem  ofiarowania syna Bogu 

przed obrazem Matki Boskiej czyli w kierunku służby Bogu, chociaż  maternae 

oblationis acceptae effectum habere nondum scivit (nie znał następstw 

matczynego ofiarowania).  

Matka nie tylko go wychowywała, ale jednocześnie była pierwszą jego 

nauczycielką. W tym czasie polskie dzieci miały możliwości uczęszczania do 

szkół elementarnych, a taka szkoła istniała w Ciążeniu
9
, ale zwierzchność nad 

tymi szkołami miały władze rosyjskie, język rosyjski był używany w nauczaniu. 

Szkoły elementarne w tym czasie miały polskie dzieci wychowywać na 

lojalnych i pracowitych poddanych władzy carskiej
10

.  Patriotycznie nastawiona 

matka zdecydowała się zastąpić swemu dziecku rządową szkołę elementarną.   

Pisania, czytania i rachowania postanowiła go nauczyć sama.  Być może 

rodziców nie było stać na zatrudnienie specjalnej guwernantki dla nauczania 
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syna i dlatego te zadania spełniała osobiście matka. W chwili składania 

egzaminu wstępnego do Klasycznego Gimnazjum Rządowego w Kaliszu 

okazało się, że matka bardzo dobrze przygotowała swego syna do dalszej nauki. 

Na drodze życiowej zaproponowanej przez matkę dla syna musiała 

znaleźć się szkoła gimnazjalna, bowiem bez niej niemożliwe było kształcenie 

teologiczne. Taką szkołą, najbliżej położoną, było Klasyczne Gimnazjum 

Rządowe w Kaliszu. Do tego Gimnazjum został przyjęty, po pozytywnym 

wyniku egzaminu wstępnego, w 1875 r. Przeto w wieku 10 lat został przyjęty 

do szkoły średniej, która dzięki temu, że była w mieście gubernialnym 

posiadała status gimnazjum rządowego, a nie progimnazjum, jakie istniały       

w  tym czasie w innych miastach. Ale były to lata intensywnej rusyfikacji 

szkolnictwa średniego w Królestwie Polskim.  Sprawy oświatowe w tym czasie 

podlegały Aleksandrowi Apuchtinowi ( 1879 – 1897). Rusyfikacja polskich 

szkół w tym czasie osiągnęła najwyższy poziom. W gimnazjach rządowych nie 

tylko dyrektorzy (zwykle narodowości rosyjskiej), ale i inni pracownicy szkolni 

nadzorowali ten proces, jednocześnie inwigilując i eliminując wszelkie 

przejawy polskości tak wśród nauczycieli jak i uczniów. Panował powszechny 

zakaz posługiwania się językiem polskim tak w nauczaniu szkolnym jak            

i podczas rozmów pomiędzy uczniami. Nauczyciele nauczający w języku 

polskim, nawet w niewielkim wymiarze, byli dyscyplinarnie zwalniani,             

a uczniowie byli usuwani ze szkoły. Jedynym przedmiotem, którego nauczano 

w języku polskim była religia, a nauczyciela religii zwykle wyznaczał biskup 

diecezjalny, a nie zwierzchnik rządowy. Uczniowie wyznania katolickiego 

uczęszczali na nabożeństwa do kościoła szkolnego pod wezwaniem                

św. Mikołaja w Kaliszu, w którym kazania prefekci szkolni wygłaszali także    

w języku polskim. Podobnie w języku polskim były odprawiane nabożeństwa 

dodatkowe (poza Mszą św. po łacinie). Ale rosyjskie władze szkolne 

inwigilowały także nabożeństwa w kościele św. Mikołaja. Jednak w tych 

warunkach zarówno prefekci szkolni jak i polscy nauczyciele posiadali wielki 

autorytet wśród polskich uczniów i zawsze znajdowali sposoby kontaktowania 

się ze swoimi uczniami ( najczęściej we własnych mieszkaniach)
12

.  

Nauka w gimnazjum klasycznym trwała 8 lat. Szczególny nacisk był 

kładziony na naukę języków zarówno klasycznych (języka łacińskiego               

i greckiego), jak i nowożytnych (języków angielskiego, francuskiego                  

i niemieckiego). Natomiast język rosyjski był językiem nauczania w gimnazjum 

wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii katolickiej. W tym gimnazjum 

kształcił się Bonawentura Metler. Nauka w szkole i utrzymanie poszczególnych 

uczniów były opłacane przez uczniów czyli przez ich rodziców lub opiekunów.  

Uczniowie, pochodzący z biednych rodzin udzielali jednocześnie korepetycji 

słabszym uczniom, aby w ten sposób uzyskać pieniądze na swoje 

wykształcenie. W późniejszych wspomnieniach ks. Metler nie mówił o swoich 

warunkach materialnych podczas nauki w gimnazjum, ani też nie podał żadnych 

wiadomości o udzielaniu korepetycji. W takich warunkach wszystkie swoje 

zdolności mógł kierować w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. 
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Faktycznie wykorzystywał i swoje zdolności i czas pobytu w szkole, dla 

zdobywania wiedzy. O tej nauce pisał, iż był primus inter condiscipulos 

Gymnasii Calissiensis ( najlepszy wśród uczniów tego gimnazjum). Nauka       

w szkole kończyła się egzaminem dojrzałości. Taki egzamin złożył pomyślnie 

w 1883 r. Świadectwo dojrzałości umożliwiało podjęcie wyższych studiów. 

Zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami, także własnymi, zdążał do 

osiągnięcia stanu kapłańskiego. Jego rodzinna miejscowość, podobnie jak 

gimnazjum rządowe w Kaliszu, znajdowała się w granicach diecezji kujawsko – 

kaliskiej czyli włocławskiej. Zgodnie przeto z przepisami kościelnymi powinien 

wstąpić do Seminarium Duchownego we Włocławku. W innych seminariach 

duchownych (m. in. w Kielcach) w tym czasie przyjmowano kandydatów do 

kapłaństwa bez świadectwa maturalnego. Natomiast we Włocławku do 

Seminarium Duchownego przyjmowano jedynie tych kandydatów, którzy 

posiadali świadectwo dojrzałości. Poziom naukowy w Seminarium 

Duchownym we Włocławku dzięki wybitnym profesorom był wysoki (m. in. 

bracia Chodyńscy, Michał Morawski i in.), ale Seminarium nie posiadało prawa 

nadawania stopni naukowych. Natomiast słynęło z patriotycznego 

wychowywania przyszłych kapłanów. Przykład patriotycznej działalności dawał 

biskup włocławski Aleksander Bereśniewicz. Wychowanie seminaryjne 

regulował regulamin seminaryjny, który był skrupulatnie przestrzegany. Od 

kleryków wymagano dokładnego przestrzegania wszystkich przepisów 

regulaminu, czego wyrazem miał być szacunek dla przełożonych i profesorów 

seminaryjnych. Wykłady były obowiązkowe, podobnie jak wszystkie praktyki 

religijne przewidziane w życiu seminaryjnym. Wraz z wysokim poziomem 

nauczania szła dokładna znajomość języka łacińskiego przez kleryków, tak      

w teorii jak i w praktyce. Wykłady były prowadzone w języku łacińskim, 

podobnie i egzaminy klerycy składali w tym języku. Językiem łacińskim 

klerycy mieli posługiwać się także w rozmowach między sobą. Zasada ta była 

przestrzegana szczególnie przez kleryków na wyższych latach studiów, a dla 

rozpoczynających studia sprawiała duże trudności. Najwięcej trudności 

sprawiała tym klerykom, którzy nie mieli ukończonej szkoły średniej                 

z językiem łacińskim. Dla Bonawentury Metlera zarówno system wychowania 

seminaryjnego jak i posługiwanie się językiem łacińskim nie sprawiały 

trudności, bowiem w tym zakresie był dobrze przygotowany
13 

 

Z Akademii Duchownej w Petersburgu do paryskiej Sorbony 
 

Dzięki wrodzonym zdolnościom i dobrze składanym egzaminom po 

czwartym roku studiów seminaryjnych we Włocławku biskup Aleksander 

Bereśniewicz skierował Metlera na studia specjalistyczne do Akademii 

Duchownej w Petersburgu, o czym pisał Petropoli ab Ordinario loci Alexandro 

Bereśniewicz academicis adnumeratur ( do grona akademików w Petersburgu 

przez biskupa Bereśniewicza został włączony).  Stwierdzenie, że dzięki dobrym 

wynikom w nauce i zdolnościom został wysłany do Akademii Duchownej        
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w Petersburgu było zgodne z prawdą, ale do tych warunków niezbędne były 

także odpowiednie środki finansowe. Tak bowiem kosztowna podróż do 

Petersburga jak i utrzymanie student musiał zapłacić z własnych funduszów. 

Pobyt w środowisku stołecznym był tym bardziej kosztowny, że księża – 

studenci utrzymywali szerokie kontakty z obywatelami stolicy, co wymagało 

odpowiednich wydatków pieniężnych. Stąd ubodzy studenci Seminarium takich 

studiów podejmować nie mogli. Dlatego na studia petersburskie wyjeżdżali 

absolwenci Seminarium Włocławskiego lub klerycy po ukończeniu 4 roku 

studiów seminaryjnych (studia trwały 5 lat), którzy posiadali bogate środki 

materialne ( zwykle pochodzenia szlacheckiego). Skierowanie i wyjazd Metlera 

na studia do Petersburga świadczyły, że sprawy finansowe nie były dla niego 

przeszkodą w tej dziedzinie. Rodzice pochodzenia szlacheckiego zapewniali mu 

odpowiednie fundusze podczas studiów
14

.  

W swojej relacji na temat tych studiów pisał, iż jako diakon przebywając 

w Petersburgu w 1888 r., czyli po pierwszym roku studiów, postanowił vim  

frigoris Petropolitani effugiens  (z powodu zimna w Petersburgu opuścić to 

miasto) i udać się  ad externas nationes  (do obcych krajów), celem 

odnalezienia wolności ducha (coelum salubre quaerens). W związku                  

z powyższym powstaje pytanie czy mroźna zima w Petersburgu była jedynym 

powodem opuszczenia stolicy carów. Biskup kierując go do Akademii 

Duchownej czynił to z zamiarem powierzenia mu w późniejszych latach 

odpowiedzialnego stanowiska w diecezji włocławskiej w konsystorzu 

diecezjalnym albo w Seminarium Duchownym we Włocławku, którego 

osiągnięcie nie było możliwe bez ukończenia studiów Akademii Duchownej    

w Petersburgu. Na kontynuowanie studiów teologicznych w Akademii biskup 

musiał nadto uzyskać zezwolenie władz carskich w Królestwie Polskim. 

Faktem było, że zimy w Petersburgu były bardzo mroźne, a mokry klimat nie 

służył zdrowiu. Ale Metler wówczas był młodym człowiekiem, wychowanym 

w środowisku wiejskim, a więc kilkuletni pobyt w Wenecji Północy nie 

powinien dla niego stanowić wyjątkowego niebezpieczeństwa.  Wydaje się 

przeto, że faktycznym powodem ucieczki z Petersburga była chęć uwolnienia 

się spod władzy carskiej. Podejmując takie działania musiał zdawać sobie 

sprawę, że tym samym nie dochował posłuszeństwa biskupowi, a tym samym 

jego awans w przyszłym życiu kapłańskim musiał być odłożony na dalszą 

przyszłość, przekreślał jego karierę duchowną i osiągnięcie wyższego 

stanowiska kościelnego w diecezji. Mimo takich konsekwencji podjął trudną 

decyzję, gdyż dążenie do wolności było silniejsze niż przyszła kariera              

w warunkach niewoli rosyjskiej. 

W tej sytuacji niejasna pozostawała sprawa jego świeceń kapłańskich.   

W Petersburgu przebywał jako diakon, wyświęcony we Włocławku przez 

biskupa Bereśniewicza i jednocześnie kończył studia teologiczne. Udaje się za 

granicę; z jego relacji nie wynika czy wcześniej o tej decyzji został 

powiadomiony biskup Bereśniewicz i czy od biskupa uzyskał pozwolenie na 

wyjazd do krajów w Europie Zachodniej. Najprawdopodobniej o tej ucieczce 
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biskup Bereśniewicz był wcześniej powiadomiony, chociaż żaden dokument na 

ten temat, ze zrozumiałych względów, nie zachował się w aktach personalnych 

ks. Metlera. Jednakże brak takiego dokumentu wcale nie musi oznaczać, że go 

nie było, ponieważ w czasie wojny polsko – bolszewickiej archiwum 

diecezjalne we Włocławku spaliło się, a w nim akta personalne duchowieństwa 

diecezjalnego. Wprawdzie biskup Zdzitowiecki nakazał wszystkim duchownym 

diecezjalnym napisać własne curriculum vitae, ale w takich relacjach wiele 

dokumentów mogło ulec zapomnieniu lub zostały nawet pominięte. W takich 

okolicznościach i ks. Metler pisząc swoje curriculum vitae zapewne nie 

pamiętał dokładnie o wielu dokumentach dotyczących jego życia, a wśród nich 

tych, które dotyczyły jego studiów w Petersburgu. W każdym bądź razie          

w 1888 r. po ukończeniu studiów teologicznych, będących podstawą do 

uzyskania święceń kapłańskich, znalazł się we Włoszech. Tu znalazł 

arcybiskupa diecezji Gorycia Alojzego Zorna, który udzielił mu święceń 

kapłańskich w dniu 18 XI 1888 r. Interpretując to wydarzenie należy pamiętać, 

iż biskup diecezji w Gorycji, według norm prawa kanonicznego, musiał 

posiadać odpowiedni dokument, zezwalający na udzielenie święceń kapłańskich 

Metlerowi, ze strony władzy diecezjalnej we Włocławku. Takie dokumenty 

musiał zainteresowany przedłożyć ordynariuszowi diecezji w Gorycji. Ale 

jednocześnie powstał ważny problem, dla której diecezji został wyświęcony na 

kapłana. Wydaje się, że mimo iż był wyświęcony w Gorycji, to jednak został 

wyświęcony dla diecezji włocławskiej, bowiem nie wspomniał o żadnym 

dokumencie ekskardynacyjnym z macierzystej diecezji. Jednak po święceniach 

przez krótki czas pozostał w diecezji swoich święceń kapłańskich. 

Przypuszczać należy, że w dokumencie z diecezji włocławskiej zezwalającym 

na święcenia była adnotacja, iż w przyszłości będzie kontynuował dalsze studia. 

Jeśli wszakże takie pozwolenie było to nie określało kierunku jego studiów,      

a przynajmniej nie wskazywało studiów teologicznych. Po otrzymaniu święceń 

pozostając nadal kapłanem diecezji włocławskiej zdecydował się kontynuować 

studia w uczelniach zachodnich.  

Decydując się na studia wyższe w uczelniach zachodnich nie zmienił się 

jego status materialny. Te studia miał kontynuować pokrywając koszty studiów 

i utrzymania z własnych funduszów. Los takiego studenta zapewne nie był 

łatwy, bowiem koszty studiów zagranicznych były wysokie. Jedynie fundusze 

rodzinne mogły zadośćuczynić w takiej sytuacji, ale z późniejszych jego relacji 

wynikało, że i tych funduszów nie wystarczyło i w takiej sytuacji musiał 

podejmować nowe inicjatywy, aby własną pracą zdobywać konieczne środki 

materialne. 

Nowe studia rozpoczął w nowym roku akademickim 1889/1990              

w Wiecznym Mieście kontynuując studia teologiczne, ale szybko je zakończył. 

Być może, że jednocześnie podjął studia z zakresu architektury i malarstwa 

sakralnego, które kontynuował w uczelniach Monaco, Paryżu i Londynie.       

W ramach tych studiów zwiedzał muzea w Europie, Ameryce i Australii,          

o czym pisał musea omniaque occulis perlustrat (zbiory we wszystkich 
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muzeach własnymi oczami zwiedził). Ale takie zwiedzanie było kosztowne. 

Podczas tych podróży naukowych odnalazł zapomniany obraz Jana Sossoferrata  

(ur. 1605 r.) Depositio de Cruce,  który uratował przed całkowitym 

zniszczeniem. Pozostawił o  nim napis Quem Virgo ter iuvit ad Bona Ventura 

me ressuscitavit, Buona Ventura, a Sosseferrato missus generato (Ten, którego 

Dziewica trzykrotnie wspomagała ku lepszej przyszłości, przez Sosseforrata 

wykonany, teraz został odnowiony). Ten aforyzm w przyszłości będzie podawał 

w różnych sytuacjach. Mimo wysokich kosztów, jakie pochłaniały takie studia, 

na ten temat nie zostawił żadnych swoich wypowiedzi, co pozwala 

wnioskować, że nie były one dla niego bardzo trudne. Jednak należałoby 

zapytać o rezultaty tych studiów. Otóż w jego późniejszym życiu i działalności 

nie zachowały się żadne ślady o uzyskaniu stopni naukowych czy 

udokumentowanej specjalizacji w tej dziedzinie. Jednocześnie jednak należy 

przypuszczać iż te wysiłki i koszty podejmował jedynie dla zaspokojenia 

własnych poszukiwań i własnej chęci poznawczej. Najprawdopodobniej miał 

nadzieję, że po powrocie do diecezji włocławskiej będzie w Seminarium 

Duchownym wykładał sztukę kościelną, a wówczas taka wiedza mogła się 

okazać bardzo pożyteczną. 

 Po zakończeniu studiów z zakresu architektury i malarstwa, kiedy nie 

znalazł odpowiedniej instytucji naukowej, w której mógłby wykorzystać          

w pracy naukowej swoje wiadomości, dzięki którym mógłby znaleźć środki do 

życia, postanowił podjąć nauczanie języków nowożytnych. Do tych zadań 

zdecydował się najpierw przygotować odpowiednie podręczniki gramatyki        

i wymowy języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W szkołach 

francuskich uczył języka angielskiego i niemieckiego, a w szkołach angielskich 

języka francuskiego i niemieckiego. W języku angielskim napisał gramatykę     

i zasady wymowy języka angielskiego z przeznaczeniem dla uczniów 

francuskich pt. Grammaire Anglaise, a wkrótce drugą książkę French 

Pronnuntiation (Wymowa francuska). Napisał także gramatykę języka 

niemieckiego w języku polskim Gramatyka niemiecka, co wskazywało, że 

przygotowywał się do nauki tego języka w seminarium włocławskim. Ale te 

opracowania pozostały jedynie w rękopisach. Nie zostały wymienione              

w wykazach publikacji z tej dziedziny.  Świadczyły one wszakże o ogromnej 

pracowitości ich autora. Zdawał sobie bowiem sprawę z doniosłości znajomości 

obcych języków w życiu naukowym
15

.  

 Będąc tak zaangażowanym w działalności dydaktycznej i badaniach 

naukowych coraz częściej kierował swoje zainteresowania w stronę poznawania 

Wszechświata. Pod wpływem modernizmu wielu uczonych podejmowało 

zagadnienie poznawania świata w zakresie nauk teologicznych, opartych na 

Objawieniu Bożym, i zarazem w zakresie nauk przyrodniczych. Kierując się 

tymi poglądami podjął nowe studia w uniwersytetach w Rzymie, Insbrucku i na 

Sorbonie. Później wziął nawet udział w wyprawie naukowej na Ocean Indyjski, 

w której jako nowy obrońca Maryi (analogia do jego dewizy życiowej) okrążył 

świat. Zajmował się wtedy badaniami nad wodorostami morskimi, a wyniki 
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swych badań pozostawił w książce Les alques marines – l’ Ocean Indian,  

Australiae 1902. Dokonał tego dzieła mając 40 lat życia, spośród których wiele 

spędził, już od lat studenckich, dla uzyskania stopni akademickich. Na 

podstawie własnych obserwacji i poszukiwań naukowych chciał ukazać 

wielkość Słowa Bożego Jezusa Chrystusa. Zamierzał w tej sposób wprowadzić 

wszystkich ludzi na podstawie własnych badań naukowych do Gwieździstej 

Świątyni Chrystusa (ad stellatum Jesu Templum Virgineum). Wyniki swoich 

badań planował podać w książce pt. Caritas.  Osobiste doświadczenia 

wszelkich zjawisk w przyrodzie jednak zbytnio wyczerpałyby jego zdrowie       

i siły, dlatego postanowił w tych badaniach korzystać z urządzeń 

mechanicznych. Konstruował w tym celu wielki teleskop w oparciu                   

o najnowsze doświadczenia w tej dziedzinie. Ukończył go w 1906 r. w Paryżu. 

W dniu 27 lipca tegoż roku teleskop został sprawdzony przez wielkiego 

znawcę, astronoma Camilliusa Flammariona. Zwierzenia Metlera świadczyły    

o celu, w jakim podejmował on wszystkie badania naukowe, zarówno               

w zakresie nauk teologicznych jak i nauk przyrodniczych. Cały otaczający świat 

uważał za Gwieździstą Świątynię Chrystusa, którą chciał przybliżyć wszystkim 

ludziom. Dlatego podjął wielki wysiłek budowania wielkiego teleskopu dla 

lepszego ukazania wielkości i wspaniałości Wszechświata jako Świątyni Bożej. 

Były to wielkie zamierzenia, ale najprawdopodobniej nie zostały opublikowane. 

W jego życiu osobistym mimo to stanowiły podstawowy motyw do dalszych 

badań astronomicznych
16

.  

 W latach 1891 – 1907 Metler pełnił obowiązki kapelana w Instytucie   

św. Kazimierza, przeznaczonym dla polskich weteranów powstańczych            

w Juvisy sur Orge (Maison de St. Stanisłas) w domu zakonnym Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Szarytki). Nie napisał nigdzie na jakich 

warunkach materialnych pełnił te obowiązki kapelańskie. Zapewne były one na 

tyle dogodne, iż mógł podejmować dalsze studia, wyprawę na Ocean Indyjski           

i prowadzić działalność pisarsko – wydawniczą. Nadto w Juvisy sur Orge 

wybudował według własnego projektu obserwatorium astronomiczne                

z ruchomym dachem, na wzór obserwatorium astronomicznego Avarico           

w Bourges. 

 

Praca duszpasterska albo popularyzowanie wiedzy astronomicznej czy 

praca duszpasterska wraz z propagowaniem wiedzy astronomicznej 
 

  Na początku XX wieku zmieniły się jednak warunki pobytu polskich 

weteranów we Francji, w tym także w Juvisy sur Orge, a także stosunek 

socjalistycznego rządu francuskiego wobec polskiego duchowieństwa i polskich 

sióstr zakonnych, które pracowały w Instytucie św. Kazimierza. Najpierw 

Francję musiały opuścić Siostry Szarytki w 1907 r., które znalazły pracę          

w Schronisku dla Paralityków w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 2. W ślad 

za siostrami zakonnymi powracał do Ojczyzny ks. Metler. Przed wyjazdem do 

Polski w dniu 17 IV 1908 r. przebywał w Rzymie, gdzie otrzymał 
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błogosławieństwo papieża św. Piusa X na dalsze badania naukowe w zakresie 

astronomii. Po przybyciu do Częstochowy zamieszkał jako kapelan                  

w Schronisku dla Paralityków, prowadzonym przez Marię Czarnecką, która 

kierownictwo tego zakładu przekazała przybyłym z Francji Siostrom 

Szarytkom. Biskup włocławski wyraził zgodę na jego pobyt i sprawowanie 

funkcji kapelana. Jednakże tenże biskup Zdzitowiecki nie powierzył mu 

wykładów w Seminarium Duchownym we Włocławku. Zapewne powodem 

takiego stanowiska biskupa były studia w zakresie nauk przyrodniczych, jakie 

odbywał ks. Metler, a które były uznawane jako niebezpieczne dla nauki 

kościelnej ze względu na szerzący się modernizm na Zachodzie Europy
17

. 

Stwierdzić jednak trzeba, że obawy biskupa były bezpodstawne, bowiem 

ks. Metler nigdy nie przeciwstawiał wiedzy przyrodniczej prawdom 

objawionym. Nie mniej jednak stanowisko władzy diecezjalnej w tamtych 

latach było uzasadnione. Ale biskup Zdzitowiecki nie miał także podstaw do 

powierzenia mu zajęć naukowych w Seminarium Duchownym, ponieważ         

w czasie 20 – letnich studiów nie uzyskał żadnego stopnia naukowego ani        

w Akademii Duchownej w Petersburgu, ani w uczelniach zachodnich. Nawet 

studiów w zakresie astronomii na Wydziale Matematycznym na Sorbonie  nie 

ukończył żadnym stopniem naukowym. Bez stopni naukowych biskup nie 

angażował duchownych do pracy dydaktycznej w Seminarium we Włocławku.  

  W tej sytuacji został mianowany prefektem w szkołach elementarnych   

w Częstochowie, o czym pisał in scholis prima religionis studia rudibus de 

rudibus incultando promovere promittitur (w szkołach podstawowe wiadomości 

z religii dzieciom rozpoczął wykładać). Powyższe stwierdzenie wypowiadał      

z goryczą, bowiem początkowych zasad religijnych nauczali zwykle kapłani po 

ukończeniu nauki w Seminarium, a w tym wypadku on jak nowicjusz w 42 roku 

życia rozpoczynał taką pracę katechetyczną. Mimo osobistego żalu jednak 

wyznaczoną mu pracę podjął, ale jednocześnie prowadził obserwacje nieba 

dzięki małemu teleskopowi, który zainstalował we własnym mieszkaniu. 

Przestawienie się na nowe tory w życiu osobistym wymagały od ks. Metlera 

dużego samozaparcia, a zachętą dla niego było nauczanie polskich dzieci         

w języku ojczystym w obliczu powszechnej rusyfikacji także w szkołach 

najniższego typu. Nigdzie nie podał, w których szkołach elementarnych był 

prefektem szkolnym. Przypuszczać należy, że jedna z tych szkół istniała           

w Schronisku, a uczęszczały do niej sieroty, przebywające w tym Zakładzie 

oraz najbiedniejsze dzieci z dzielnicy miasta Wieluński Rynek
18

. 

 Stale pozostawał wierny umiłowanej wiedzy i badaniom 

astronomicznym, których w nowym środowisku nie mógł uprawiać na takim 

poziomie jak to czynił w Juvissy sur Orge. Jednak posiadaną wiedzę mógł 

popularyzować w szkołach średnich w Częstochowie. Był przekonany, że 

przekazując wiedzę astronomiczną młodzieży gimnazjalnej będzie kierował jej 

umysły do niewidzialnych tajemnic Słowa Bożego. Taki rodzaj wiedzy spotkał 

się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza młodzieży maturalnej czyli jak 



 27 

podkreślał, najmłodszej inteligencji Częstochowy. Podkreślał, że takie zajęcia 

podejmował chętnie. 

 Jednocześnie władze miejskie pozwoliły mu zorganizować w 1913 r. 

Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie w Parku pod Jasną Górą. 

Przekazał wówczas miastu teleskop, skonstruowany przez siebie we Francji       

i inne przyrządy astronomiczne, dzięki którym mógł przekazywać słuchaczom 

wiedzę o gwiazdach. Na spotkania popularyzujące wiedzę astronomiczną 

przybywała młodzież szkół średnich – z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, 

Gimnazjum Społecznego, Szkoły Rzemieślniczo – Przemysłowej, z Miejskich 

Kursów Dokształcających, z niektórych szkół powszechnych i młodzież 

harcerska. Wcześniej planował zorganizować na Jasnej Górze Towarzystwo 

Astronomiczne i Muzeum Astronomiczne, ale w zaistniałej sytuacji tę myśl 

musiał odłożyć na lata późniejsze tym bardziej, że wkrótce wybuchła I wojna 

światowa, a na Jasnej Górze przebywał oddział wojska niemieckiego.              

W nauczaniu szkolnym jako katecheta należał do Koła Księży Prefektów, 

zorganizował Sodalicję Mariańską, w której zgromadził najlepszych uczniów    

i uczennice.  

 Po wybuchu I wojny światowej wobec okrucieństw wojennych ze strony 

wojska niemieckiego zdecydował się opuścić Ojczyznę i udał się do spokojnej 

Ameryki w 1915 r. wyjeżdżając ze stacji kolejowej w Poznaniu. Powrócił 

dopiero w maju 1918 r. W sytuacji kiedy w diecezji włocławskiej liczba 

kapłanów była bardzo mała biskup Zdzitowiecki mianował go proboszczem     

w ubogiej parafii Garnek k. Radomska. Ludność wiejska była uboga. Musiał 

podejmować pracę parafialną, której wcześniej nie miał okazji nigdzie 

doświadczyć.  Wśród ludności miejscowej znaczna część była analfabetami.   

W takim środowisku jego wiedza specjalistyczna okazała się całkowicie 

bezużyteczna. Jego poglądy astronomiczne o wielkiej Świątyni Wszechświata 

nie znajdowały tu zrozumienia. Jedynie Reszkowie, właściciele znacznego 

majątku w Garnku i wybitni artyści – śpiewacy o sławie międzynarodowej, 

stanowili dla niego właściwe towarzystwo kulturalne i szlacheckie. Metler 

głosił kazania patriotyczne i te były chętnie słuchane przez parafian. Tu oddał 

się także działalności politycznej związanej z wyborami do Sejmu 

Ustawodawczego w ziemi radomszczańskiej. Nawet kandydował na posła         

z tego okręgu wyborczego. Wygłaszał w związku z tym wiele przemówień, 

wśród których zwalczał przeciwników o antykościelnych poglądach. Jednak 

praca duszpasterska i działalność społeczna wśród niewykształconej ludności 

wiejskiej nie dawała mu satysfakcji. Z radością przeto przyjął nominacje 

biskupa Zdzitowieckiego na probostwo w pobliskiej Kruszynie. Kolatorami     

w tej parafii byli Lubomirscy, których pałac był tuż przy kościele parafialnym   

i plebanii. Taka placówka i kolatorstwo zaspakajały głównie jego ambicje 

szlacheckie. Lubomirscy zapewniali utrzymanie kościoła parafialnego oraz 

miejscowego proboszcza. 

 Ale powojenne lata w Kruszynie dla proboszcza niosły także wiele 

trudności. Znaczna część miejscowej ludności pracowała w dobrach 
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Lubomirskich. W rozległych dobrach właścicieli Kruszyny nie było konfliktów 

z miejscową ludnością, a warunki jej życia codziennego były godziwe. Dlatego 

ta ludność pozostawała w swoich miejscowościach, kiedy powszechnym 

zjawiskiem na tych terenach było wychodźstwo sezonowe do Niemiec i Francji. 

Natomiast nowego proboszcza w tej parafii czekało wiele pracy duszpasterskiej. 

W tej parafii, liczącej około 5000 wiernych był tylko jeden duchowny. Obok 

pracy duszpasterskiej musiał także prowadzić nauczanie religii w miejscowych 

szkołach, co w tych okolicznościach było bardzo trudne do pogodzenia              

z obowiązkami duszpasterskimi.  

 Dla duszpasterza jednak podstawowym obowiązkiem była troska o życie 

religijne wiernych, które w okresie okupacji niemieckiej uległo znacznemu 

pogorszeniu.  Dlatego już w pierwszych latach niepodległości zorganizował     

w parafii wielkie misje parafialne, które w ciągu 10 dni prowadzili Ojcowie 

Redemptoryści, wśród których był bardzo znany kaznodzieja o. Bernard 

Łubieński. Czterech misjonarzy głosiło bardzo głębokie nauki rekolekcyjne 

przyczyniając się wybitnie do odnowy życia religijnego i moralnego w parafii. 

Ks. Metler był bardzo zadowolony z przeprowadzonych misji, o czym 

informował władze diecezjalne. Ta grupa Księży Redemptorystów prowadziła 

misje także w wielu innych parafiach w tych okolicach.  

 Ważnym wydarzeniem na terenie tej parafii było stacjonowanie w jej 

granicach jednostki Wojska Polskiego. Ci żołnierze przybywali do świątyni 

parafialnej na nabożeństwa. Dla miejscowej ludności fakt ten miał wielkie 

znaczenie. Widok Polskiego Wojska napawał miejscowych wiernych dumą       

i głębokimi uczuciami patriotycznymi, a patriotyczne kazania proboszcza 

jeszcze pogłębiały zarówno uczucia patriotyczne jak i religijne.   Parafianie 

podobnie jak ich proboszcz bardzo głęboko przeżyli odejście tych żołnierzy na 

wschodnie rubieże Rzeczypospolitej na początku 1920 r. w obliczu zagrożenia 

granic i niepodległości Rzeczypospolitej ze strony bolszewickiej Rosji. I znów 

proboszcz w kazaniu patriotycznym żegnał tych żołnierzy, przy licznym udziale 

parafian w nabożeństwie. 

 Codzienne życie parafialne w Kruszynie niosło proboszczowi nie tylko 

liczne obowiązki duszpasterskie i katechetyczne, ale także poważne trudności.  

Wystąpiły one z chwilą pojawienia się w okolicach Radomska zwolenników 

Stanisława Thugutta
18

, którzy buntowali mieszkańców wsi przeciwko 

posiadaczom wielkiej posiadłości ziemskiej (Lubomirskim), a jednocześnie 

występowali przeciwko duchowieństwu katolickiemu dążąc do przejęcia 

zwierzchności nad sprawami religijnymi i obsadzenia stanowisk kościelnych 

swoimi duchownymi. Zwolennicy Thugutta pod przywództwem miejscowego 

szewca występowali przeciwko proboszczowi domagając się jego usunięcia.   

W tej sprawie zwracali się do biskupa Władysława Krynickiego, mieszkającego 

w Częstochowie. Jednakże biskup nie uległ tej presji. W parafii ks. Metler miał 

wiele przeszkód w pracy parafialnej. Nawet miejscowe władze gminne 

pomijając proboszcza postanowiły przeprowadzić remont wież kościelnych       

i otoczenia świątyni. Sprawa ucichła dopiero w czasie, kiedy ks. Metler 
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zachorował na hiszpankę, a Wieś Kościelna spaliła się od uderzenia pioruna 

podczas burzy. Rozeszła się wtedy wieść, że była to kara boska za walkę jej 

mieszkańców ze swoim proboszczem. Po odbytej pielgrzymce do Lourdes         

i odbytej kuracji we Francji, kiedy powrócił do Kruszyny nie spotkał już 

wrogiego działania przeciwników ideologicznych
19

.  

 Znacznie groźniejszym wydarzeniem w Kruszynie niż działalność 

thugottowców była epidemia grypy zwanej hiszpanką. Była to groźna choroba, 

w czasie której zmarło bardzo dużo ludzi. Także w Kruszynie i w okolicy 

epidemia hiszpanki pochłonęła wielu mieszkańców. Umierały całe rodziny,       

a nawet mieszkańcy w całej miejscowości. Choroba była zakaźna. Władze 

administracyjne i policyjne latem 1919 r. zakazały wstępu na tereny wsi 

dotkniętych tą epidemią, bowiem w okresie upałów choroba bardzo szybko się 

rozszerzała. Tymczasem bardzo ważnym obowiązkiem duszpasterza było 

zaopatrzenie chorych i umierających sakramentami chorych i umierających.  

Ks. Metler stanął wobec bardzo trudnego wyboru – postępować zgodnie            

z obowiązkami kapłańskimi czy też ratować własne życie i zaniechać 

powinności duszpasterskich wobec zarażonych epidemią. Wybrał drogę 

powinności kapłańskiej, a ponieważ w ciągu dnia nie mógł, ze względu na 

zakaz policyjny, przebywać na terenie panującej epidemii dlatego 

zaopatrywania chorych i umierających Sakramentami Świętymi dokonywał 

nocami. Ta posługa okazała się i dla niego bardzo niebezpieczna, bowiem sam 

także zachorował na hiszpankę. Miejscowi lekarze jedynie stwierdzili tę 

chorobę u niego, ale nie dysponowali środkami zapobiegawczymi. Udał się      

w tej sytuacji do znajomego lekarza w Warszawie, który potwierdził opinie 

lekarzy radomszczańskich, a następstwem tej epidemii była śmierć. W takich 

okolicznościach udał się do Lourdes, aby szukać uzdrowienia za 

wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny. Czuł się jednak nadal znacznie 

osłabiony i dlatego udał się na rekonwalescencje do uzdrowisk w okolicach 

Bordeaux. Po kilku tygodniach powrócił do pracy parafialnej, ale stan jego 

zdrowia był znacznie osłabiony. W tej sytuacji chętnie korzystał z pomocy w 

pracy parafialnej kapłanów, którzy przybywali do niego m. in. ks. Puzynowski, 

który zbiegł z Krzemieńca przed represjami bolszewickimi. Jednocześnie 

zwracał się do władzy diecezjalnej o wyznaczenie do parafii w Kruszynie 

wikariusza, który przejąłby wiele obowiązków parafialnych.  Te petycje 

popierali także Lubomirscy, którzy deklarowali pomoc materialną na 

utrzymanie wikariusza. Jednak ze względu na brak kapłanów w diecezji 

włocławskiej prośby jego nie mogły być spełnione
20

.  

 Obok prac typowo duszpasterskich w parafii Kruszyńskiej przeprowadził 

także ważne prace remontowe. Przede wszystkim trzeba było przeprowadzić 

remont wież kościelnych, uszkodzonych w czasie działań frontowych w czasie  

I wojny światowej. Jego staraniem zostały gruntownie wyremontowane 

zabudowania gospodarcze i wybudowany dom parafialny, przeznaczony dla 

działalności Parafialnej Akcji Katolickiej. W okolicznych wsiach założył kółka 

oświatowe, które miały szerzyć oświatę wśród miejscowej ludności.  
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 Mimo tak licznych obowiązków parafialnych i przeciwności, które 

wystąpiły w tej działalności nie zapomniał mimo wszystko o swej umiłowanej 

astronomii. Swoje niezadowolenie z istniejących warunków w Kruszynie 

wyrażał w pismach do władzy diecezjalnej we Włocławku podpisując się 

swoim nazwiskiem z dodatkiem proboszcz wiejski.  Jednocześnie cieszył się 

dużym uznaniem u biskupa pomocniczego Władysława Krynickiego, 

pełniącego stanowisko wikariusza generalnego i oficjała sądowego dla 

południowej części diecezji włocławskiej z siedzibą w Częstochowie.              

W pismach do biskupa wskazał, że we Włocławku mógłby nauczać wiedzy 

astronomicznej w tamtejszym gimnazjum i liceum biskupim. Pisał, że miał 

zamiar napisać dzieło Jesus – medium omnis creaturae, w którym na podstawie 

badań Wszechświata ukazałby bóstwo i dzieło Jezusa Chrystusa  (nie wiadomo 

czy to dzieło napisał). Mógłby także uczyć w tej szkole języków nowożytnych, 

których uczył w szkołach we Francji oraz języka łacińskiego. Przypomniał 

wreszcie, że był absolwentem Wydziału Matematycznego na Sorbonie. Biskup 

Krynicki po przedstawieniu mu przez Metlera swoich planów naukowych        

w dziedzinie astronomii, zdecydował, że powierzy mu nauczanie astronomii    

w gimnazjum biskupim we Włocławku od początku roku szkolnego           

1921/1922. Zawsze marzył o tym, aby obserwatorium astronomiczne 

wybudować we Włocławku i w tym mieście szerzyć wiedzę astronomiczną. Ze 

względu na istnienie Seminarium Duchownego uważał do miasto za wielki 

ośrodek naukowy, którego znaczenie mogło podnieść jeszcze obserwatorium 

astronomiczne. Stwierdzał bowiem, że w Częstochowie wiedzą astronomiczną 

interesowała się tylko młodzież szkolna, a obserwatorium astronomiczne było 

w tym miejscu sprawą pulchrum, sed non necessarium. Godnym miejscem dla 

szerzenia wiedzy astronomicznej mógł być tylko Włocławek. Propozycja ta 

okazała się jednak niemożliwa do zrealizowania, bowiem ks. Metler 

zachorował, a obiekty diecezjalne we Włocławku zostały spalone w czasie 

wojny polsko – bolszewickiej. W takich okolicznościach zdecydował się 

przejść na emeryturę. Na prośbę wszakże biskupa Zdzitowieckiego i po 

przysłaniu do Kruszyny wikariusza wobec wielkiego braku duchowieństwa 

zdecydował się nadal trwać na stanowisku proboszcza. Dodać nadto należy, że 

jedynie w Kruszynie miał zapewnione warunki utrzymania i mieszkania. 

 Wyjątkowym wydarzeniem w jego życiu i działalności naukowej był 

udział w Ogólnym Zjeździe dla Organizacji Nauki w Polsce , który odbył się   

w Warszawie w dniach 7 – 10 kwietnia 1920 r. Obrady przedstawicieli 

wszystkich dziedzin naukowych i członków Rządu II Rzeczypospolitej 

odbywały się w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem 

profesora Jana Łosia. Na ten Zjazd wśród kilku przedstawicieli nauk 

teologicznych został zaproszony także ks. Metler (sam pisał o sobie wiejski 

proboszcz z Kruszyny).  Sam Zjazd oceniał jako dzieło, które miało przyczynić 

się do odnowy Polski i jej zjednoczenia. Na Zjazd nie zostali oficjalnie 

zaproszeni teologowie katoliccy. Mimo to przybyli na czele z rektorem 

Uniwersytetu Lubelskiego ks. profesorem Idzim Radziszewskim na czele,         
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a wśród nich był ks. Metler. Dla teologów nie było wyznaczone programem 

wystąpienie, bowiem większość przedstawicieli nauki polskiej było pod 

wpływem przyrodniczej (materialistycznej) koncepcji nauki. Teologowie 

wszakże uzyskali od prezesa Zjazdu prof. Łosia czas na wygłoszenie 

odpowiedniego referatu, który zlecono ks. Metlerowi, jako przedstawicielowi 

nauk przyrodniczych. Jego 20 letnie studia w uczelniach zachodnich dawały 

podstawę do zabrania głosu w nowoczesnej koncepcji nauki polskiej.  Udając 

się na mównice Zjazdu słyszał szepty zebranych astronom idzie.  Przemawiał  

w stylu bardzo uroczystym, wskazując na konieczność wprowadzenia do nauki 

polskiej dyscyplin teologicznych, co spowodowałoby, iż na następny zjazd 

teologowie byliby oficjalnie zaproszeni. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu 

poświęcił sprawom astronomii, która prowadzi do poznania Boga na podstawie 

badań Wszechświata. Proponował, aby w Częstochowie utworzyć Państwowe 

Obserwatorium Astronomiczne oraz zorganizować Popularne Polskie 

Towarzystwo Astronomiczne. Takie wnioski popierał faktem, że już w 1913 r. 

władze miasta Częstochowy na ten cel przeznaczyły pewne fundusze oraz tym, 

że na Jasną Górę przybywały rzesze pielgrzymów, wśród których można by 

popularyzować tę wiedzę. Przemówienie jego zebrani wysłuchali w wielkiej 

ciszy i skupieniu. Było to bez wątpienia ukoronowanie jego działalności 

naukowo – astronomicznej, a jednocześnie zachęta do kontynuowania tej 

działalności
21

. 

 W okresie swego duszpasterstwa w Kruszynie czynnie działał                 

w Częstochowie w dziedzinie szerzenia wiedzy astronomicznej. Obok 

prowadzonych wystąpień, propagujących tę dziedzinę wiedzy w dniu 25 lutego 

1923 r. doprowadził do powstania Komitetu Organizującego Polskiego 

Popularnego Towarzystwa Astronomicznego w Częstochowie. Honorowym 

prezesem tego Towarzystwa miał być Camillus Flammarion. Jednocześnie 

władze miasta dzięki jego staraniom wyznaczyły dla działalności 

astronomicznej dwa pokoje i salę odczytową w Muzeum Higienicznym w Parku 

Jasnogórskim. W ten sposób mogły się odbywać spotkania naukowe w dobrych 

warunkach. Te same władze miejskie przeznaczyły w tym samym dniu 

pozostały po wystawie przemysłowo – rolniczej w Częstochowie w 1909 r. 

pawilon  Zawiercie,  z przeznaczeniem na Obserwatorium Astronomiczne. 

Urządzenie zaś i wyposażenie tego Obserwatorium należało do ks. Metlera.  

 Codzienna rzeczywistość duszpasterska w Kruszynie wyczerpała jego 

siły i zdrowie. Taki stan zmusił go do częstego przebywania w szpitalach           

i sanatoriach. Chorował na serce, płuca oraz często tracił głos. Mimo to trwał na 

swoim stanowisku proboszcza w parafii, realizując w ten sposób polecenia 

władzy kościelnej. 

 Na mocy bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 r. 

powstała diecezja częstochowska, w skład której weszła południowa część 

diecezji włocławskiej. Ks. Metler został inkardynowany do tej diecezji. 

Powstanie nowej diecezji i swoje włączenie do niej uważał za moment 

sprzyjający jego planom popularyzowania wiedzy astronomicznej                     
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w Częstochowie. Jeszcze zanim przyszły biskup częstochowski Teodor Kubina 

rozpoczął działalność w diecezji częstochowskiej przybył w dniu 24 I 1926 r. 

do niego w Katowicach, aby biskupowi elektowi przedstawić swoje plany        

w zakresie działalności astronomicznej. Perspektywy tej działalności zrobiły na 

ks. dr. Kubinie duże wrażenie i obiecał ich poparcie w okresie swojej 

działalności w Częstochowie. 

 Bardzo interesującą wiadomość podał Goniec Częstochowski na dzień   

25 XII 1933 r., a mianowicie informował, że w dzielnicy Zacisze na placu 

ofiarowanym przez Tadeusza Bogusławskiego miało być wybudowane nowe 

Obserwatorium, przeznaczone do badań ściśle naukowych. Urząd Miasta 

Częstochowy zastanawiał się nad realizacją tych planów. Nowe Obserwatorium 

miało być połączone z siecią międzynarodowych obserwatoriów 

astronomicznych, m. in. zajmując się prognozowaniem pogody
22

. 

Tymczasem niespodziewanie doszło do poważnego konfliktu pomiędzy 

hrabią Stanisławem Potockim, właścicielem majątku i kolatorem kościoła        

w Maluszynie a ówczesnym proboszczem ks. Kazimierzem Walentym 

Hamerlingiem. Władzy diecezjalnej zależało na załagodzeniu tego sporu, 

ponieważ Potoccy byli kolatorami wielu kościołów w tych okolicach. Dlatego 

zażegnanie sporu zostało zlecone ks. Metlerowi. W dniu 14 V 1932 r. został 

mianowany przez biskupa częstochowskiego Teodora Kubinę proboszczem 

parafii Maluszyn. Spór szybko załagodził, ale powróciły jego choroby płuc        

i serca. W gminie Maluszyn był członkiem Dozoru Szkolnego.  Wilgotny 

klimat w Maluszynie nie sprzyjał jego zdrowiu. Dlatego po roku pobytu prosił 

władzę diecezjalną w Częstochowie o powierzenie mu innej parafii. Widział się 

proboszczem w Kamieńsku, Rędzinach, Kamienicy Polskiej albo w Olsztynie k. 

Częstochowy. Ta ostania placówka najbardziej mu odpowiadała, ponieważ była 

blisko Częstochowy (działalność popularyzatorska astronomii), a jej położenie 

na wzgórzu zapewniało polepszenie zdrowia. Jednak żadna z tych propozycji 

nie została zrealizowana. 

 

Badaniom Wszechświata wierny aż do śmierci 
 

W następstwie jego zabiegów w sprawie przeniesienia na nową placówkę 

parafialną w dniu 25 VI 1934 r. został mianowany administratorem parafii 

Parzymiechy. Oficjalną przyczyną takiej zmiany był słaby stan jego zdrowia 

(choroba płuc), ale na taką decyzję biskupa wpłynął fakt, iż kolatorami  

kościoła w Parzymiechach byli Potoccy. W tej parafii pracował wraz                 

z wikariuszem. Kilka lat wikariuszem był ks. Marian Ratuszny, który okazywał 

zainteresowania w dziedzinie astronomii i towarzyszył proboszczowi                

w obserwacjach nieba. Przechował on wiele notatek i rękopisów ks. Metlera, 

które później przekazał do Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie. Na 

plebanii przechowywał własny teleskop, przy pomocy którego prowadził 

obserwacje nieba transportując na specjalnych szynach teleskop do ogrodu. 

Dalej propagował wiedzę astronomiczną w Częstochowie i czuwał nad 
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bieżącymi sprawami Polskiego Popularnego Towarzystwa Astronomicznego. 

Prowadził pracę duszpasterską w rozległej parafii, w tym także przygotowanie 

dzieci do I Komunii Świętej. Suche powietrze sprzyjało jego zdrowiu i dlatego 

mógł wiele pracować zarówno w parafii jak poza jej granicami. Z kolatorami 

kościoła Potockimi nawiązał przyjazne kontakty. Praca w parafii przebiegała 

spokojnie.  

Zbliżał się jednak czas wybuchu II wojny światowej. Jego symptomy 

ujawniały się w licznych niepokojach, działalności szpiegów niemieckich oraz 

przygotowaniami do obrony kraju. Praca duszpasterska w środowisku wiejskim 

dawała mu wiele zadowolenia osobistego. Od wiosny 1939 r. coraz więcej 

wojska pokazywało się w tych okolicach, położonych w niedalekiej odległości 

od granicy polsko – niemieckiej. W ostatnich dniach sierpnia przybył do parafii 

nowy wikariusz ks. Józef Danecki, wyświęcony na kapłana w czerwcu tego 

roku. W terenach przygranicznych Strzelcy Polescy przygotowywali stanowiska 

bojowe na wypadek wojny. W ostatnią niedzielę sierpnia ks. Metler żegnał 

polskich żołnierzy udających się na stanowiska bojowe w głębokich słowach 

patriotycznych. Jednocześnie do marszałka Wojsk Polskich Edwarda Rydza 

Śmigłego wysłał telegram, zapewniający o wierności Ojczyźnie, własnej            

i miejscowych wiernych. Pierwsze dni wojny okazały się bardzo tragiczne dla 

miejscowej ludności oraz obu kapłanów. Ludobójstwo hitlerowskie ujawniło się 

tutaj w najwyższych rozmiarach. Na plebanii żołnierze niemieccy odnaleźli 

teleskop. Uznali, iż był to przyrząd służący do kierowania działaniami polskich 

żołnierzy. To stało się powodem aresztowania i zamordowania obu kapłanów  

w dniu 2 września 1939 r. Do końca życia był wierny swoim obowiązkom 

kapłańskim i patriotycznym. Do końca był także wierny swojej umiłowanej 

wiedzy astronomicznej
23

. 

 

Podsumowanie   
 

 Popularyzowanie wiedzy astronomicznej w Częstochowie od początku 

XX stulecia było dziełem ks. Bonawentury Metlera. Jego życie i działalność 

oraz zasługi w tej dziedzinie już wielokrotnie były przedmiotem sesji 

naukowych i publikacji. Prowadzone bowiem badania nad dziejami oświaty     

w Częstochowie nie mogą pominąć problematyki związanej z rozwojem wiedzy 

astronomicznej w Częstochowie i okolicy. W dotychczasowych publikacjach 

zwracano głównie uwagę na fakty i ważne wydarzenia w jego życiu, 

tymczasem ks. Metler w swoim życiu i działaniu napotykał na sprzyjające 

okoliczności i przeciwności, które w dużym stopniu wpływały na rezultaty jego 

działalności. Tym okolicznościom, które towarzyszyły jego działalności             

i osiągnięciom został poświęcony niniejszy artykuł. Były one następstwem 

uwarunkowań społecznych, ale także osobistych decyzji. Wychowany w domu 

rodzinnym w duchu patriotycznym i religijnym pozostał wierny tym zasadom 

aż do śmierci. Dążność do poszukiwania prawdy skłoniła go do opuszczenia 

Akademii Duchownej w Petersburgu i wyjazdu do krajów zachodnich, aby tam 
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poświęcić się studiom w różnych uczelniach i w różnych dziedzinach wiedzy. 

W latach, kiedy studia w zakresie nauk przyrodniczych były podejrzewane        

o wpływy modernistyczne takie studia podjął. Kiedy na tego typu studia           

w warunkach zachodnich nie wystarczyło mu funduszów rodzinnych 

zdecydował się własną pracą nauczycielską zdobywać niezbędne fundusze na 

ten cel. We Francji podjął studia astronomii na Wydziale Matematycznym na 

Sorbonie. Dla tej dyscypliny poświęcił resztę swojego życia czyli ostatnie 

dziesięciolecie XIX wieku, a następnie prawie 40 lat w XX stuleciu. Przy tym 

nie zaniedbywał swoich obowiązków kapłańskich. Z największym 

poświęceniem prowadził pracę duszpasterską, a kiedy wybuchła epidemia 

hiszpanki posługę duszpasterską wobec chorych i umierających pełnił aż do 

chwili kiedy sam zapadł na tę chorobę, z której uzdrowienie zawdzięczał 

nadzwyczajnym wydarzeniom w sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes
24

. Po 

powrocie do zdrowia i na stanowisko proboszcza prowadząc wszystkie prace 

duszpasterskie w parafiach nie zaniedbywał popularyzowania wiedzy 

astronomicznej. W Częstochowie prowadził systematycznie wykłady z tej 

dziedziny dla młodzieży szkół średnich i powszechnych. Według niego wiedza 

astronomiczna prowadziła do Boga, Stwórcy Wszechświata. Częstochowa 

zawdzięcza mu powstanie Obserwatorium Astronomicznego i zorganizowanie 

Popularnego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Badania astronomiczne 

prowadził do ostatnich dni swego życia, do męczeńskiej śmierci z rąk 

niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, którzy jego teleskop uznali za przyrząd 

wojskowy, służący dla potrzeb Wojska Polskiego.  
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Buona Ventura - jest synonimem jego nazwiska. Używa tegoż podpisu 

także w innych wypadkach. Kiedy odnalazł obraz Jana Sossaferrata 

napisał: Quem Virgo ter iuvi ad bona Ventura, me ressuscitavit. Buona 

Ventura – którego trzykroć wspomogła Dziewica w kierunku lepszej 

przyszłości mnie teraz ponownie wskrzesiła. Natomiast po licznych 

trudnościach i doświadczeniach życiowych, na zakończenie  

Autobiografii  pisał: Quem Virgo ter iuvit ad Bona Ventura, hic plorat ad 

Astra. Buona Ventura – Ten, którego Dziewica trzykrotnie wspomogła ku 

lepszej przyszłości, teraz z płaczem kieruje się ku Gwiazdom. Buona 

Ventura.  
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Ks. Bonawentura Metler- podróżnik, przyrodnik, popularyzator wiedzy 

astronomicznej 
 

Marian Głowacki 
 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 

 

Minęło 70 lat od męczeńskiej śmierci skromnego księdza, wiejskiego 

proboszcza, lecz wielkiego duchem i wiedzą przyrodnika i astronoma, twórcy 

Obserwatorium Astronomicznego i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Astronomii, Bonawentury Metlera. 

Ksiądz Metler urodził się 7 lipca 1866 r. w Ciążeniu, małej miejscowości 

nad Wartą, w ówczesnej diecezji włocławskiej.   Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1888, w Gorycji we Włoszech. Po uzyskaniu święceń studiował w Rzymie 

architekturę i sztukę. 

Był świetnym poliglotą. Opanował biegle m.in. język rosyjski, francuski, 

angielski i niemiecki. O wysokim stopniu znajomości języków niech świadczy 

fakt, że napisał podręcznik gramatyki języka angielskiego dla Francuzów. 

W 1901 roku ks. Metler wyjechał do Australii, skąd w grudniu tego roku, 

wraz z dużą grupą uczonych, wypłynął na pokładzie statku „Grosser Kurfirst”, 

udając się na wyprawę dookoła świata. Głównym celem jednak były badania 

naukowe na Oceanie Indyjskim, nad stanem istot żyjących w tym oceanie. 

Owocem tych prac było dzieło „Les Algues Marines – l`Ocean Indien 1902” 

wydane w Australii. Tytuł dotyczący alg morskich świadczy o tym, że w tym 

czasie ks. Bonawentura Metler interesował się biologią mórz i oceanów. 

Zajmował się bardzo ciekawą i przyszłościową tematyką gdyż algi do dziś 

stanowią cenny surowiec do wyrobu naturalnych leków oraz kosmetyków
1
.  

Po tej podróży pozostał również rękopis ks. Metlera opisujący przebieg 

wyprawy naukowej w latach 1901-1904. Autor zatytułował go „Boska komedia 

– Ziemia”. Zrelacjonował wędrówkę po Morzu Śródziemnym, Kanale Sueskim 

i Oceanie Indyjskim. Notatki zawierają krótkie relacje z poszczególnych etapów 

wyprawy, które w przyszłości miały posłużyć do opisu wyprawy. Większość 

notatek autor sporządził w języku polskim. Mimo swej zwięzłości, notatki 

jednak obfitują w wyrażenia pompatyczne
2
. 

     Dopiero po zakończeniu badań i podróży dookoła świata, w 1904, 

rozpoczął studia w zakresie astronomii na Wydziale Matematycznym               

w Sorbonie. Właśnie wtedy pojawiły się u niego zainteresowania, którym 

pozostał wierny przez całe życie. Swe studia kontynuował w Innsbrucku            

i Oxfordzie.  

     Po zakończeniu studiów ks. Metler pracował jako kapelan w Domu 

Opieki im. Stanisława Kostki (Instytucie św. Kazimierza) przeznaczonym dla 

polskich emigrantów w Juvisy sur Orge pod Paryżem, w klasztorze sióstr 

                                                
1
 S. J.Borys, Algi morskie - sposób na zdrowie, www.algi.hdwao.aplus.pl 

2
 J. Związek, Per aspera ad astra. Życie I działalność ks. Bonawentury Metlera, Ziemia 

Częstochowska t. XXIII, 1996, str.16.  



 40 

szarytek ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Tam 

zetknął się ze znanym francuskim astronomem Kamilem Flammarionem. Pod 

kierunkiem słynnego astronoma, ks. Metler w 1906 r., skonstruował duży 

teleskop, który miał zamiar w przyszłości przewieźć do Polski, co później 

uczynił. Kamil Flammarion był nie tylko mistrzem, u którego kształcił się       

ks. Metler, ale także jego przyjacielem i inicjatorem konstrukcji teleskopu. 

    Do Polski ks. Metler powrócił 17 kwietnia 1908 roku. Osiadł              

w Częstochowie, pracując jako prefekt w miejskich szkołach, początkowo        

w szkołach elementarnych a później w średnich. Korzystając z okazji jaką 

dawał mu kontakt z uczniami starszych klas szkół średnich, wygłaszał dla nich 

prelekcje z dziedziny astronomii. Był przekonany, że młodzież ostatnich klas 

szkół średnich, która w niedalekiej przyszłości będzie stanowić polską 

inteligencję, powinna znać najnowsze kierunki naukowe, rozwijające się          

w Europie.  

    Zamieszkał w domu sióstr szarytek przy ulicy Wieluńskiej, gdzie miał 

małe obserwatorium astronomiczne, w którym kontynuował obserwacje 

astronomiczne wykorzystując lunetę własnej konstrukcji, przywiezioną             

z Francji.  

     W uznaniu za działalność pedagogiczną i studia naukowe, biskup 

Zdzitowiecki, 13 lipca 1914 roku, mianował go kanonikiem honorowym          

w kapitule kolegiackiej w Kaliszu. 

     Po wybuchu I wojny światowej ks. Metler wyjechał do Ameryki, skąd 

powrócił w maju 1918 roku. Wówczas został mianowany proboszczem            

w parafii Garnek k. Radomska zaś 19 marca 1919 r. został mianowany 

proboszczem w parafii Kruszyna. Tutaj zachorował na tzw. hiszpankę                

i zapalenie płuc. Na leczenie wyjechał do Francji.  

14 maja 1932 r. został mianowany proboszczem w parafii Maluszyn.     

W dniu 18 czerwca 1934 r. został mianowany proboszczem parafii 

Parzymiechy, gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie i administracyjne aż do 

męczeńskiej śmierci w 1939 r.
3
 

     Od początku umysł jego zaprzątnęła idea wybudowania 

obserwatorium astronomicznego oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej 

wśród mieszkańców Częstochowy. Z ideą tą podzielił się ze swoim 

przyjacielem z okresu pobytu w Juvisy, słynnym Kamilem Flammarionem. 

Świadczy o tym list Flammariona do ks. Metlera przytoczony przez Antoniego 

Długosza, wówczas ucznia IX klasy Liceum im. Romualda Traugutta                 

i opublikowany w Czasopiśmie Młodzieży II LO im. R. Traugutta „Nasz 

Świat”
4
 za „Gońcem Częstochowskim” z dnia 17 grudnia 1911 roku. List ten 

świadczy również o wielkim szacunku jakim darzył słynny astronom francuski 

księdza Metlera.  

                                                
3
 tamże str.22 

4
 A. Długosz, Częstochowskie Obserwatorium Astronomiczne, Nasz Świat, Nr.3, 1957, str.8  
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      Jako użyteczny do tego celu obiekt upatrzył sobie ks. Metler wolno 

stojący budynek w parku miejskim, zwanym dziś Parkiem Staszica. Był to 

pawilon, pozostały po zorganizowanej w 1909 roku Wystawie Przemysłowo - 

Rolniczej, własność Towarzystwa Akcyjnego " Zawiercie" Zakładów 

Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blicharni w Zawierciu. 

     W 1913 roku, zamysł ks. Metlera zaczął przybierać realne kształty.   

W „Gońcu Częstochowskim” z 27 maja 1913 roku pojawiła się notatka pod 

tytułem „Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie”, w której 

dziennikarz pisze: „Radni miasta, pojmując doniosłość tej sprawy, zaofiarowują 

kiosk „Zawiercie” w parku powystawowym, gdzie po odpowiednich 

przeróbkach urządzone będzie obserwatorium. Na razie ks. Metler będzie 

używał własnych instrumentów, zaś miasto dostarczy z biegiem czasu nowych 

pomocy naukowych”. 

     Ciężkie czasy I wojny światowej nie sprzyjały realizacji decyzji Rady 

Miasta, zwłaszcza, że jak wspomniano wcześniej, po wybuchu wojny, na 

początku 1915 r., ks. Bonawentura Metler wyjechał do Ameryki, gdzie 

przebywał do końca wojny. Starania ks. Metlera o przejęcie budynku 

uwieńczone zostały powodzeniem po zakończeniu wojny i odzyskaniu 

niepodległości. Wysiłkiem społeczeństwa Częstochowy, częściowo z funduszy 

mieszkańców, częściowo zaś z własnych zasobów ks. Metlera, przebudowano 

obiekt, zmieniając go w dwunastokątną wieżę, zwieńczoną kopułą o średnicy   

5 metrów (Rys.1). 

 

  
 

Rys.1. Wygląd obserwatorium astronomicznego w 1920 r. 

 

Równocześnie wraz z działalnością kapłańską oraz pasją astronomiczną, 

ks. Metler uczył astronomii w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza                         

w Częstochowie
5
. To z jego inicjatywy wybudowano na dachu szkoły podest, 

                                                
5
 www.absolwenci.sieniu.czest.pl 
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służący do obserwacji nieba, a w 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, na 

terenie liceum usypano kopiec ku jego czci.      

    W międzyczasie od 7 do 10 kwietnia 1920 roku w auli Uniwersytetu 

Warszawskiego obradował I Zjazd Naukowy Astronomów. Ks. Metler wystąpił 

na nim z następującym wnioskiem: „Pierwszy Zjazd Naukowy Polski uznaje 

wielką potrzebę powołania do życia instytucji samodzielnej – państwowego 

Obserwatorium Astronomicznego – z drugiej strony uważa za wielce 

pożyteczne popieranie zamierzonego z inicjatywy prywatnej Popularnego 

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego siedzibą byłaby 

Częstochowa”
6
. Wniosek został jednogłośnie przyjęty, ale nie został 

zrealizowany w pełni.   

      Formalne zawiązanie się organizacji o nazwie: Polskie Towarzystwo 

Astronomiczne z siedzibą w Warszawie, nastąpiło w dniu 19 lutego 1923 roku 

na Zjeździe Astronomów w Toruniu. Okazją do utworzenia takiej organizacji 

były obchody 450 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
7
. Oddział tego 

Towarzystwa powstał w Częstochowie w 1928 roku.  

W tymże roku dokonano otwarcia częstochowskiego obserwatorium 

astronomicznego. Na jego wyposażeniu znalazła się luneta - ekwatoriał, 

ofiarowany przez majora WP Wincentego Skrzywana. Luneta posiadała 

obiektyw o średnicy 11 cm i ogniskowej 204 cm. Luneta służyła                       

w obserwatorium do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny optyka 

lunety była przechowywana przez Tadeusza Seifrieda. Po wojnie pod jego 

opieką luneta została zrekonstruowana i dalej była wykorzystywana do 

obserwacji.  

Po przejęciu obserwatorium przez Zakład Dydaktyki Fizyki i Astronomii, 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademii im. Jana Długosza)             

w Częstochowie, luneta została przekazana do Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Miłośników Astronomii, który z kolei wypożyczył przyrząd do 

Szkoły Podstawowej w Potarzycy koło Jarocina. Została ofiarowana szkole 

przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii             

w nagrodę za wybudowanie planetarium przez uczniów tej szkoły pod 

kierunkiem nauczyciela, mgr Andrzeja Owczarka
8
. Obecnie luneta znowu jest 

w Częstochowie, po reaktywowaniu w 2009 roku działalności Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który przyjął za patrona       

ks. Bonawenturę Metlera.  

W 1933 roku,  Polskie Towarzystwo Astronomiczne postarało się            

o dalsze wyposażenie obserwatorium w Częstochowie. Wykonano instalację 

zegara astronomicznego (obecnie w pomieszczeniach zakładu Dydaktyki Fizyki 

i Astronomii, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), doprowadzono 

światło elektryczne, zakupiono odbiornik radiowy i założono bibliotekę 

(niestety, księgozbiór uległ zniszczeniu w czasie wojny). 

                                                
6
 tamże 

7
 http://www.pta.edu.pl/pta/index.html 

8
 A.Owczarek, Luneta ks. Metlera w Potarzycy, Urania,  nr.5, 1995, str. 154-155 
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Jak już wspomniano wcześniej, w tym czasie ks. Metler mieszkał             

i pracował już poza Częstochową ale nie zerwał kontaktu z obserwatorium. 

Współpracował teraz ze swoimi uczniami, którzy z zapałem kontynuowali jego 

prace. Największy rozkwit działalności Towarzystwa przypadł na ostatnie lata 

przed wybuchem II wojny światowej. Pod nadzorem Metlera działali w nim 

wtedy głównie: Tadeusz Seifried, Zygmunt Przesłański (absolwenci i późniejsi 

profesorowie Gimnazjum H. Sienkiewicza) i Jan Gustowski. 

Będąc już proboszczem w parafiach: Maluszyn i Parzymiechy, ks. Metler 

nadal z upodobaniem zajmował się obserwacjami nieba. W Maluszynie urządził 

obserwatorium na dachu plebani, a w Parzymiechach zainstalował w szopie 

teleskop zwierciadlany ustawiony azymutalnie.  

     Pisze o tym w swoich wspomnieniach ks. Marian Ratuszny, 

przedstawiony wraz z ks. Metlerem na zdjęciu (Rys.2) : „Przed wojną byłem 

wikariuszem u ks. Bonawentury Metlera. Pomagałem mu w duszpasterstwie      

i popularyzowaniu astronomii. Sprawował on funkcję Prezesa Towarzystwa 

Przyjaciół Astronomii Oddziału Częstochowskiego, a ja byłem sekretarzem. 

Obserwacje w wolnych chwilach prowadziliśmy również w Parzymiechach na 

plebani. Mieliśmy w szopie teleskop o średnicy zwierciadła 30 cm. Był on 

wykonany przez ks. kanonika, a zwierciadło srebrzyliśmy razem. Teleskop był 

systemu „newtonowskiego” i zaliczał się w owym czasie do największych       

w Polsce. Wyjeżdżał na szynach na środek podwórza, gdzie dokonywaliśmy 

obserwacji nieba – sami i goście, względnie przyjeżdżające wycieczki
9
. 

Wypowiedź ta, dotycząca wycieczek, świadczy, że ks. Metler z zapałem 

oddawał się w dalszym ciągu popularyzacji astronomii. 

Ks. Marian Ratuszny zgromadził po wojnie pamiątki po ks. Metlerze oraz 

jego notatki i przekazał je do archiwum archidiecezjalnego w Częstochowie.   

W 1995 roku były one prezentowane na wystawie: „Ksiądz Bonawentura 

Metler – kapłan, astronom, podróżnik”. Po swojej śmierci w 1994 roku, został 

pochowany obok grobu ks. Metlera w Parzymiechach.  

W pierwszych godzinach II wojny światowej w miejscowości 

Parzymiechy polski oddział Strzelców Poleskich stoczył zacięty bój z 19 

dywizją pancerną z 10 armii gen. Waltera von Reichenau. Długi i skuteczny 

ostrzał z wieży parafialnego kościoła powstrzymał na jakiś czas wroga. 

Znaleziony w trakcie walk teleskop ks. Metlera, żołnierze niemieccy uznali za 

przyrząd, służący do kierowania polską obroną wojskową
10

 i 2 września 1939 

roku około godz. 8 rano, wkroczyli na plebanię w Parzymiechach. Rozkazali 

wyjść wszystkim osobom, przebywającym na plebani. Ks. Metlera, ks. Józefa 

Daneckiego, organistę Ignacego Sobczaka oraz około 30 wiernych załadowano 

na samochód. Przed cmentarzem w Jaworzu samochód zatrzymał się. 

Wszystkim polecono wysiąść i przejść do ogrodu Piotra Omyły. Tam jeden       

z oficerów zastrzelił obu księży i organistę. Zwłoki zakopano na miejscu. 

                                                
9
 ks. Marian Ratuszny, W rocznicę śmierci księdza Bonawentury Metlera, Tygodnik 

Katolicki „Niedziela”, Nr.50, 1984, str.8. 
10

 www. parzywory.ovh.org/bonawentura.html 
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Dopiero kilka dni później przeniesiono je na cmentarz w Jaworzu                       

i umieszczono we wspólnym grobie. 12 grudnia 1945 roku zwłoki przeniesiono 

uroczyście na cmentarz w Parzymiechach
11

 (Rys.3).  
 

 
 

Rys. 2. Ks. Bonawentura Metler i jego wikariusz ks. Marian Ratuszny 

 przy montażu małej lunety, w Parzymiechach. 
 

 
 

Rys. 3. Zbiorowa mogiła ks. Bonawentury Metlera, ks. Józefa Daneckiego 

 i organisty Józefa Sobczaka na cmentarzu w Parzymiechach. 

 

Pismem z dnia 15.06.1972, Polskie Towarzystwo Miłośników 

Astronomii, Oddział w Częstochowie, z ramienia Zarządu Głównego                

                                                
11

 ks. Marian Ratuszny, W rocznicę śmierci księdza Bonawentury Metlera, Tygodnik 

Katolicki „Niedziela”, Nr.50, 1984, str.8. 
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w Krakowie, przekazało parafii Parzymiechy medal pamiątkowy wybity dla 

uczczenia zasług ks. Metlera położonych w dziedzinie astronomii. 

Po księdzu Metlerze pozostało obserwatorium w Parku im. Stanisława 

Staszica w Częstochowie, które było użytkowane przez studentów Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w latach 1983 – 2002 (Rys.4), a obecnie jest jednym       

z budynków Muzeum Częstochowskiego. 

Przed wejściem do obserwatorium, w podstawie granitowego zegara 

słonecznego, wykonanego staraniem księdza w 1929 r., pozostały wyryte jego 

słowa Quam Virgo Dilexit , Hic Urbem Ad Astra, Appellat Et Gentem, Buona 

Ventura. Podpisano ks. Metler
12

 (Rys.5). 

 

 

 
 

Rys.4. Wygląd obserwatorium astronomicznego w latach 90-tych XX wieku. 

 

 

                                                
12

 To miasto i naród, Panna umiłowała i do gwiazd przeznaczyła dla lepszej przyszłości 

(tłumaczenie autora) 
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Rys.5. Zegar słoneczny przed obserwatorium astronomicznym. 
 

Ksiądz Bonawentura Metler nie pozostawił po sobie wielu publikacji. 

Jedną było już wspomniane dzieło „Les Algues marines – l`Ocean Indien 1902” 

wydane w Australii po jego udziale w ekspedycji badawczej (nie znalezione, 

prawdopodobnie był to maszynopis) oraz notatki z tej wyprawy dookoła świata, 

które ks. Metler zatytułował „Boska komedia – Ziemia”. Trzecia praca, „Kształt 

Ziemi”, pozostała również w postaci zbioru podręcznych notatek. Notatki te 

uporządkował, opracował i wydał drukiem autor niniejszego artykułu w XXIII 

tomie Ziemi Częstochowskiej. Praca jest napisana pięknym, literackim 

językiem i jest przeglądem poglądów na kształt Ziemi oraz jej położenia we 

Wszechświecie, od czasów starożytnych aż do czasów współczesnych            

ks. Metlerowi, wraz ze wzorami oraz obliczeniami użytymi przez uczonych 

określających kształt Ziemi. Autor na wstępie pisze „Oddał Bóg Ziemię 

badaniom ludzkim” a potem omawia kolejne poglądy na kształt Ziemi: od 

wyspy pływającej po morzu Egipcjan, potem walca w centrum Wszechświata 

Anaksymandra, kolejno sześcianu i potem kuli Pitagorasa w centrum 

sferycznego Wszechświata, przez jajo Rzymian, kulę krążącą wokół Słońca 

Kopernika, aż do spłaszczonej bryły obrotowej Newtona i Huygensa.             

Ks. Metler opisuje również jak dokonywano pomiarów wielkości Ziemi. Dzieło 

ks. Metlera czyta się z zapartym tchem od początku do końca
13

.  

W dniu 19 maja 1995 roku, odbyła się Sesja Popularno-Naukowa 

„Ksiądz Bonawentura Metler i jego następcy”. Organizatorami Sesji byli; 

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Zakład Dydaktyki Fizyki i Astronomii 

WSP w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa 

Miłośników Astronomii. 

Pierwsza, przedpołudniowa część sesji odbyła się w Muzeum 

Częstochowskim, w Ratuszu. W programie Sesji, której zadaniem było 

                                                
13

 B. Metler, Kształt Ziemi, Ziemia Częstochowska, t. XXIII, 1996, str. 33-41 
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przedstawienie sylwetki ks. Bonawentury Metlera i ludzi nauki, mieszkańców 

Częstochowy, zajmującymi się obecnie astronomią, przedstawiono następujące 

wystąpienia: 

- ks. prof. dr hab. Jan Związek – Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera, 

- uczniowie Liceum Wojskowego w Częstochowie, Andrzej Lis, Artur Mszyca  

- film  „Umrzeć jak Archimedes”, 

- prof. dr hab. Marian Głowacki – Kształt Ziemi wg. ks. Metlera, 

- doc. dr Andrzej Lisicki – Astronomia w czasach młodości ks. Bonawentury 

Metlera, 

- dr Adam Cudak – Przegląd współczesnych modeli kosmologicznych, 

- dr Bogdan Wszołek – Pył kosmiczny, 

- dr Andrzej Skalski – Obserwacja zachowania zwierząt w czasie zaćmienia 

Słońca. 

W dyskusji udział wzięli m.in.: JE Arcybiskup Stanisław Nowak, 

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, 

dr Henryk Brancewicz i prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski. 

Druga, wieczorna część Sesji, odbyła się w Obserwatorium 

Astronomicznym, w parku im. S. Staszica. Sesja poświęcona była 

astronomicznej działalności ks. Metlera oraz przeszłości, teraźniejszości            

i przyszłości częstochowskiego obserwatorium astronomicznego. 

Z okazji Sesji, w Muzeum Częstochowskim, w Ratuszu, zorganizowano 

wystawę „Ksiądz Bonawentura Metler – kapłan, astronom, podróżnik”. 

Większość eksponatów pochodziła ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego, 

przekazanych tam przez ks. Mariana Ratusznego, wikariusza pracującego razem 

z ks. Metlerem w Parzymiechach. Wystawa była otwarta od 16 do 21 maja 1995 

roku. 

Materiały z Sesji Popularno-Naukowej „Ks. Bonawentura Metler              

i jego następcy” ukazały się drukiem w XXIII tomie Ziemi Częstochowskiej, 

pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego i Mariana Głowackiego. Przedstawiono 

tam następujące artykuły: M. Głowacki: Sesja popularnonaukowa                 

„Ks. Bonawentura Metler i jego następcy” s. 7–9; J. Związek: Per aspera ad 

astra. Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera s. 11–30; R. Janiczek: 

Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie s. 31–32; B. Metler: Kształt 

Ziemi s. 33–41
14

. 

25 lutego 2001, w Parzymiechach odbyła się uroczysta Sesja Naukowa 

poświęcona ks. Bonawenturze Metlerowi. Sesję zorganizowała Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej i Parafia Rzymsko-Katolicka w Parzymiechach. Na sesję 

zaproszono członków CzTN, ks. prof. Jana Związka i prof. Mariana 

Głowackiego. Ksiądz Związek wygłosił referat o duszpasterskiej i patriotycznej 

działalności ks. Metlera, a prof. Głowacki o jego działalności naukowej. 

Wykłady ukazały się w formie artykułów w XXXIII tomie Ziemi 

                                                
14

 Ziemia Częstochowska, t. XXIII, 1996, str. 5-41 



 48 

Częstochowskiej: „Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866-1939)
15

       

i „Bonawentura Metler – pionier częstochowskiej astronomii”
16

. 

W chwili obecnej w Częstochowie, poza napisem na zegarze 

astronomicznym przed Obserwatorium Astronomicznym w Parku im.              

S. Staszica, nie ma żadnych śladów przypominających tego wybitnego 

człowieka związanego z Częstochową i regionem, brutalnie zamordowanego 

przez niemieckiego najeźdźcę w 1939 roku. Jednak w chwili obecnej, już pod 

zarządem Muzeum Częstochowskiego trwa remont obserwatorium.                  

W przyszłym roku w wyremontowanym budynku powstanie Multicentrum 

(Rys.6). W częstochowskim Multicentrum, które nazywać się będzie Zodiak, 

będą 4 poziomy. Na parterze znajdować się będzie Centrum Informacji, 

pierwsze piętro poświęcone będzie muzyce, sztuce i językom obcym. Trzeci 

poziom poświęcony będzie nauce o środowisku i energii odnawialnej. Na 

ostatnim poziomie znajdować się ma bliżej jeszcze nie określona pamiątka po 

dawnym obserwatorium astronomicznym
17

. Częstochowscy astronomowie         

i miłośnicy astronomii mają nadzieję,  że w Multicentrum znajdzie się godne 

miejsce dla przedstawienia zasług  ks. Bonawentury Metlera dla popularyzacji 

astronomii w naszym mieście i regionie. 
 

 
 

Rys.6. Obecny wygląd budynku obserwatorium astronomicznego,  

przyszłego Multicentrum. 

 

                                                
15

 J. Związek, Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866-1939), Ziemia 

Częstochowska, t. XXXIII, 2006,  str.13-23, 
16

 M. Głowacki, Bonawentura Metler – pionier częstochowskiej astronomii, Ziemia 

Częstochowska, t. XXXIII, 2006, str.25-34. 
17

 www. czestochowa.naszemiast.pl/wydarzenia 
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Podsumowując, można postawić pytanie: czy ks. Bonawentura Metler był 

uczonym? Sądząc po jego dorobku pisarskim, nie można odpowiedzieć na to 

pytanie twierdząco. Niewątpliwie jednak jego wiedza astronomiczna uzyskana 

na studiach w Paryżu, Innsbrucku i Oxfordzie i ciągle pogłębiana, była bardzo 

wysoka. Zainteresowanie niebem doprowadziło go do wzniesienia się na 

wyżyny w dziedzinie optyki i umiejętności konstrukcji lunet astronomicznych.  

Głównych zasług ks. Metlera należy szukać w jego pracy na rzecz 

popularyzacji astronomii, wszędzie tam gdzie się znajdował. Głównie dotyczyło 

to działań dydaktycznych wśród uczniów, średnich szkół częstochowskich. 

Były to działania wysoce patriotyczne, przy czym patriotyzm ks. Metlera nie 

polegał na eksponowaniu walk o wyzwolenie Polski ale na dążeniu, aby 

wychować młodzież dla przyszłych działań dla kraju, młodzież dobrze 

przygotowaną w zakresie znajomości najnowszych osiągnięć nauki światowej   

a głównie astronomii, która jest przedsionkiem do ciągle rozwijającej się 

wiedzy o Wszechświecie. 
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Związki Kamila Flammariona z księdzem Bonawenturą Metlerem 
 

Jan Wieczorek 
 

PTMA, Oddział Częstochowa 

           

      Kamil Flammarion urodził się  28 lutego 1842 roku w Montigny-le Roi, 

we Francji. Jego młodszy brat był założycielem domu wydawniczego  

Flammarion Groupe. Kamil nie ukończył wyższych studiów co nie 

przeszkodziło mu w tym, że został jednym z najbardziej płodnych 

popularyzatorów astronomii swoich czasów. Astronomii uczył się                     

w Obserwatorium Paryskim, w którym pracował w latach 1858-62 jako 

rachmistrz a w latach 1862-66 w Instytucie Geograficznym. Następnie był 

redaktorem w kilku czasopismach popularno-naukowych.  W 1882 roku zaczął 

wydawać  „L‟Astronomie” , które w 1895 połączone zostało z „Biuletynem 

Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego”. Z funduszy jednego                  

z miłośników jego twórczości założył prywatne obserwatorium w Juvisy-sur-

Orge pod Paryżem,  które jeszcze za jego życia służyło setkom obserwatorów   

z całego świata. W swoim obserwatorium pracował do końca życia. Do dnia 

dzisiejszego w murach tego obiektu wielu miłośników astronomii zdobywa 

motywację by zająć się astronomią profesjonalnie [1]. 

Ksiądz Bonawentura Metler po ukończeniu studiów teologicznych 

wyjechał z Petersburga i udał się do Włoch, gdzie w 1888 roku otrzymał 

święcenia kapłańskie. Ponieważ studiował wiele kierunków wiedzy, był 

człowiekiem wszechstronnie wykształconym. W latach 1891-1907 pracował 

jako kapelan w Domu Opieki w klasztorze sióstr szarytek pod Paryżem. Ten 

okres miał duże znaczenie w życiu ks. Metlera. Początkowo zainteresowany był 

architekturą i sztuką, którą studiował w Rzymie. Dopiero znajomość z Kamilem 

Flammarionem skierowała jego uwagę w kierunku astronomii [2].  

Ksiądz Metler , który przybył do Paryża w 1891 i podjął pracę 

duszpasterską w  Juvisy-sur-Orge, poznał w  budynku obserwatorium  starszego 

od siebie  astronoma i zainteresował się astronomią. Po powrocie z wyprawy na 

Ocean Indyjski rozpoczął w 1904 roku studia astronomiczne na Wydziale 

Matematycznym w Sorbonie.                                                                    

  W Juvisy ks. Metler przebywał do kwietnia 1908 roku po czym powrócił 

do kraju i osiadł w Częstochowie gdzie pracował jako nauczyciel religii           

w szkołach najniższego stopnia [3]. Powstaje pytanie dlaczego wszechstronnie 

wykształcony duchowny został przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego 

skierowany do pracy w szkołach najniższego stopnia. Pozwolę sobie na próbę 

wyjaśnienia tego problemu.   

  Wiemy, że ksiądz Metler pod wpływem Flammariona zajął się 

astronomią. Jednakże Kamil Flammarion zajmował się także okultyzmem.      

Był autorem takich prac jak „Nieznane”  (o paranormalnych możliwościach 

ludzkiej psychiki),   „Śmierć i jej tajemnice” i kilkunastu innych.  Ze względu 

na dużą popularność i autorytet naukowy (pomimo braku studiów wyższych) 
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był często cytowany w pismach okultystycznych. Najlepszym dowodem na 

poważanie jakim się cieszył w tych kręgach było zaproszenie do wygłoszenia 

mowy na pogrzebie twórcy okultyzmu, Allana Kardeca. 1869 roku.[4].   

 W tym czasie, w Rosji (a należy przypomnieć, że Częstochowa leżała     

w zaborze rosyjskim), poglądy okultystyczne były w pełni rozkwitu. Flamarion 

był pod wpływem pism Heleny Bławatskiej, Rosjanki, która była i jest uznanym 

autorytetem wiedzy okultystycznej. Pomimo, że większość czasu spędzała poza 

Rosją to ona założyła Rosyjskie Towarzystwo Spirytystyczne, które działa do 

dziś. Nic dziwnego, że w kurii włocławskiej nieufnie podchodzono do 

przyjaciela Flammariona. Natomiast nieznane mi są fakty, które świadczyłyby  

o tym, że ksiądz Metler zajmował się okultyzmem.  
 

Rys.1. Kamil Flamarion [4]  
 

       Kamil Flammarion był bardzo płodnym pisarzem.  Jego prace rozchodziły 

się w setkach tysięcy egzemplarzy. Były to prace popularno-naukowe, opisujące 

stan ówczesnej wiedzy astronomicznej, powieści fantastyczne jak np. wydana  

w 1893 roku powieść „Koniec świata” opisująca skutki zderzenia komety          

z Ziemią, oraz prace naukowe. Najbardziej znana jego książka,  „Astronomia 

popularna”,  została wydana w 1880 roku w nakładzie 100 000 egzemplarzy      

i sprzedana w ciągu miesiąca. Doczekała się też wielu późniejszych wydań        

i była przetłumaczona na wszystkie główne języki europejskie. Szczególnie 

zajmował się Flammarion gwiazdami podwójnymi i obserwacją planet oraz 

Księżyca.  Zaproponował nazwy księżyców Jowisza (Amaltea) i Neptuna 

(Tryton), które zostały przyjęte. Dla nas interesującą wiadomością może być 

informacja, że Kamil Flammarion w 1873 roku napisał „Życie Mikołaja 

Kopernika” (wydane po polsku w tym samym roku). Najbardziej znaną pozycją 

w języku polskim są „ Światy nieznane” wydane w 1904. W oryginale pozycja 

ta nosi tytuł „Astronomie des dames”. Autor ten trochę dziwny tytuł 

usprawiedliwia, jako ofiarowany założycielce „Towarzystwa 

Astronomicznego”, a zarazem pierwszej kobiecie (C.R.Cavare), jaka się 

zapisała  do grona uczonych specjalistów astronomii. 
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Aby przybliżyć  klimat epoki  w której tworzył Flamarion przytoczę kilka 

cytatów z jego książki „Światy nieznane” w  tłumaczeniu  Ksawerego 

Sporzyńskiego 1904 z zachowaniem ortografii oryginału [1].  

 

 O Słońcu 
 

„Co podtrzymuje ten żar ciągły? Jedną z przyczyn najgłówniejszych jest 

zagęszczenie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, kula słoneczna tworzy 

jądro wielkiej mgławicy, jaka sięgała pierwotnie aż poza drogę Neptuna,          

a która skutkiem kurczenia się utworzyła jej środowisko. Na zasadzie przemiany 

ruchu na ciepło, zagęszczenie to, które nie dobiegło jeszcze kresu, wystarcza do 

podtrzymania gorąca olbrzymiej kuli przez lat miliony. Dodać wypada, że 

ogromna ilość meteorów, spadających na słońce, przysparza mu też niemało 

ciepła.” 

 

O Merkurym 
 

„Atmosferę posiada Merkury bardzo gęstą, ciężką, tak iż tworzy ona pewną 

osłonę od gorąca słonecznego, które nie musi być bagatelne(…). Możnaby 

wszakże przypuścić, że przezorna przyroda zaludniła Merkurego istotami 

innego niż my ustroju, zdolnymi żyć w sąsiedztwie ognia. Możnaby też stworzyć 

czarujące obrazy roślinności, rozwiniętej bajecznie w promieniach słońca 

palącego i użyźniającego.”  

 

O Wenus 
  

 „Kilku astronomów (…) przypuszcza, że podobnie jak na Merkurym, 

przypływy, jakie sprawiło słońce na morzach lub kuli płynnej Wenery, były dość 

silne, by ją hamować w wirowaniu i wreszcie zatrzymały…     Gdyby to ostatnie 

miało miejsce rzeczywiście, świat ów należałby do osobliwości. Dzień wieczny 

po jednej stronie, noc wieczna po drugiej; żar i światło jarzące po jednej 

stronie, noc wieczna po drugiej(…) Niefortunna owa półkula byłaby zapewne 

niezamieszkalną.  … przekroczylibyśmy swą kompetyncyę, decydując                 

o niemożności życia nawet wśród wiecznej  nocy Wenery.”     

       

  O Marsie  
 

 „Kanały Marsa należą do największych jego osobliwości. Są to linie mniej 

więcej proste, prujące całą jego powierzchnię i łączące morza. Astronom włoski 

Schiaparelli, kierownik obserwatoryum  w Medyolanie, odkrywszy te linie        

w roku 1877, nadał im nazwę kanałów, nie wdając się w badanie ich 

rzeczywistości. Czyżby to były istotnie kanały?”  

 „Nie ma zasady do zwątpienia raz na zawsze o możności porozumienia się        

z mieszkańcami Marsa. (…) Natomiast komunikacya przyszła z ludnością 

planety stanowi kwestyę równie naukową, jak wynalezienie analizy spektralnej, 

promieni Roentgena lub telegrafu bez drutu. Mamy prawo przypuścić, że postęp 
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astronomii zaszedł dalej na Marsie, niż u nas, skoro ludzkość tam musi być 

doskonalsza, a niebo jaśniejsze, podatniejsze do obserwacyi.”                           

  

Nie będę przytaczał obszernych cytatów z prac Flammariona, w których 

wyraża się jego przekonanie a nawet pewność, że życie jest normą we 

Wszechświecie. Jednocześnie wyraźnie w jego pismach występuje przekonanie 

do teorii ewolucji Darwina co na przełomie XIX i XX wieku nie wszędzie było 

powszechne. W swoich pismach przestrzegał ściśle ówczesnych kanonów 

obowiązujących w nauce. I jednocześnie w swojej pracy poświęconej 

okultyzmowi pisał „Religijność nie może zająć miejsca bezstronnej analizie.”   

Imieniem Flammariona nazwano krater na Księżycu i na Marsie. Zmarł             

3 czerwca 1925 roku w Juvisy. Do ostatnich dni swojego życia pracował             

w swoim obserwatorium. 
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Pielęgnowanie pamięci o ks. Bonawenturze Metlerze 
 

Andrzej Kiepura
1
 Bogdan Wszołek

2
 

 
1
ZS w Parzymiechach 

 

2
Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 
Wstęp 
 

 Heroiczna postawa wiary i patriotyzmu ks. Bonawentury Metlera 

zasługuje na pamięć potomnych i słusznie spotyka się z uznaniem w różnych 

środowiskach. Pamięć o tym wyjątkowym kapłanie-astronomie jest szczególnie 

żywa w Parzymiechach i w Częstochowie. W Parzymiechach ks. Metler spędził 

aktywnie ostatnie lata życia zanim został bestialsko zamordowany przez 

Niemców podczas wybuchu II wojny światowej. W Częstochowie Metler jest 

pamiętany głównie za upowszechnianie wiedzy astronomicznej. Lata wojny 

oraz czasy PRL nie pozwalały oddać należytej czci ks. Metlerowi. 

Współcześnie, 70 lat po jego śmierci, nie mamy wiele trwałych pamiątek po 

Metlerze. Te, które są, wypada pielęgnować ze wzmożoną dbałością. 

 

Parzymiechy 
 

 11 grudnia 1945 roku ekshumowano szczątki ks. Metlera, sprowadzono 

je do Parzymiech i złożono w grobowcu na cmentarzu parafialnym. Od tego 

czasu mieszkańcy Parzymiech korzystają z możliwości oddawania mu należnej 

czci. Wierni darzą swego kapłana-męczennika niemalże czcią należną świętym. 

1 września 1965 roku odsłonięto w Parzymiechach Pomnik Ofiar Faszyzmu i na 

tablicy z nazwiskami 162 pomordowanych 1-2 września 1939 r. wymieniono 

ks. Metlera.  

 Ważne chwile refleksji i zadumy przeżywali wierni parafii Parzymiechy 

oraz liczni goście w dniu 5 września 1999, podczas obchodów 60-tej rocznicy 

tragicznego września. Centralnym punktem uroczystości patriotyczno-religijnej 

było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wmurowanej w zewnętrzną ścianę 

świątyni dla uczczenia pamięci pierwszych kapłanów zamordowanych w Polsce 
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w początkowych dniach drugiej wojny światowej: ks. Bonawentury Metlera      

i ks. Józefa Daneckiego. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu 

odprawiono uroczystą mszę świętą. Ks. prof. Jan Związek w swojej homilii 

przypomniał zgromadzonym osobę ks. Metlera i jego śmierć męczeńską. 

 Rok 2001 był dla Parzymiech bogaty w wydarzenia upamiętniające osobę 

ks. Metlera. 25 lutego odbyła się sesja naukowa poświęcona Metlerowi.          

30 kwietnia wcześniejszą ulicę Cmentarną przemianowano na ulicę                

Księdza Bonawentury Metlera. W święto Niepodległości, 11 listopada, 

miejscowemu Gimnazjum nadano imię Ks. Bonawentury Metlera. W tym 

samym dniu poświęcono świeżo oddany pomnik-grobowiec, skrywający 

szczątki ks. Metlera oraz jego towarzyszy niedoli: ks. Józefa Daneckiego           

i organisty Ignacego Sobczaka.  

W ostatnich latach osoba ks. Metlera w sposób szczególny odżyła           

w pamięci społeczeństwa Parzymiech wobec powołania do życia w 2002 roku 

Stowarzyszenia im. Ks. Bonawentury Metlera. Jednym z głównych zadań 

Stowarzyszenia jest prowadzenie integralnej formacji chrześcijańskiej 

środowiska, szczególnie dbając o rozwój jego zainteresowań naukowych. 

Dzięki Stowarzyszeniu, pamięć o ks. Metlerze odżywa nie tylko                        

w Parzymiechach, ale również w Częstochowie i po trosze w całej Polsce. 
 

 
 

Dziennik podróży ks. Metlera (zbiory izby pamięci Gimnazjum w Parzymiechach). 
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Częstochowa 
 

 Widomą pamiątką po ks. Metlerze w Częstochowie jest założone przez 

niego Obserwatorium Astronomiczne u wrót Jasnej Góry. Charakterystyczny 

budynek w kształcie wieży, który oficjalnie w 1928 roku zyskał status 

obserwatorium. Przed budynkiem znajduje się bryła marmurowa z cokołu 

pomnika cara Aleksandra II „oswobodziciela”, przekształcona staraniem 

Metlera w zegar słoneczny. Widnieje na nim znamienna inskrypcja wyrażająca 

często powtarzaną myśl ks. Metlera:  
 

„Quam Virgo Dilexit 

Hic Urbem Ad Astra 

Appellat Et Gentem 

Buona Ventura” 
 

(Tak Panna umiłowała to miasto, że ku gwiazdom je przynagla,  

dla jego lepszej przyszłości – tłum. B.Wszołek) 
 

 Zaraz po wojnie opiekę nad Obserwatorium Astronomicznym sprawowali 

częstochowscy miłośnicy astronomii, głównie skupieni w częstochowskich 

liceach. Z czasem dołączyła do nich Politechnika Częstochowska z wybijającą 

się postacią prof. Romana Janiczka – budowniczego Planetarium Śląskiego, 

odnowiciela Obserwatorium Metlera i wieloletniego Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Miłośników Astronomii. W setną rocznicę urodzin Metlera, 

założyciela i pierwszego dyrektora Obserwatorium Astronomicznego               

w Częstochowie, w 1966 roku wydano pamiątkowy medal z jego podobizną.  

Po ustąpieniu opieki Politechniki, Obserwatorium przeszło pod oficjalne 

władanie Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii częstochowskiej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej. Przeprowadzono kolejne odnowienie Obserwatorium      

i wzbogacono jego instrumentarium. Staraniem prof. Mariana Głowackiego 

zabezpieczono wahadłowy zegar astronomiczny Metlera i przywrócono mu 

dawną sprawność. W ostatnich latach zmienia się sposób użytkowania 

Obserwatorium. Staraniem władz miasta dokonano kapitalnego remontu 

budynku i oddano go we władanie Muzeum Częstochowskiemu, które urządza 

tam nowoczesne Multicentrum. Odnowiony budynek Obserwatorium, oraz 

odświeżony zegar słoneczny przed nim, przez wiele następnych lat będą 

najwidoczniejszymi w Częstochowie pamiątkami po ks. Metlerze.   

 W 1995 roku Częstochowskie Towarzystwo Naukowe we współpracy     

z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie urządziło sesję popularno-

naukową „Ksiądz Bonawentura Metler i jego następcy” [1]. Była wtedy 

właściwie pierwsza okazja wypowiedzieć publicznie możliwie pełną prawdę     

o tym wielkim kapłanie, uczonym i patriocie polskim. W wydanych drukiem 

materiałach z sesji opublikowano, staraniem prof. Mariana Głowackiego, dzieło 

Metlera „Kształt Ziemi” [1]. Podczas sesji pojawiła się myśl, aby jakiejś 

częstochowskiej ulicy nadać nazwę „ks. Bonawentury Metlera”. W roku 1997 

pomysł doczekał się realizacji i od tego Częstochowa ma ulicę Metlera. 
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 70-tą rocznicę męczeństwa ks. Metlera uszanowano w Częstochowie      

w sposób szczególny. Po pierwsze reaktywowano, po kilku latach swoistego 

letargu, działalność Częstochowskiego Oddziału PTMA [2]. Oddziałowi nadano 

imię ks. Bonawentury Metlera. Sprowadzono też na powrót lunetę, która służyła 

Metlerowi w Obserwatorium Częstochowskim, i poddano ją gruntownej 

renowacji. Dziś, obok historycznego zegara astronomicznego Metlera, zdobi 

ona siedzibę „Metlerowców”, czyli Częstochowskiego Oddziału PTMA,          

w Instytucie Fizyki AJD. Czasem wynoszona jest na taras obserwacyjny            

i  dostarczając wciąż pięknych obrazów nieba, sprawia radość współczesnym 

miłośnikom astronomii. Dalej, w korytarzu prowadzącym do Planetarium 

Instytutu Fizyki AJD, zorganizowano w zaszklonej gablocie „zakątek pamięci” 

o ks. Metlerze. W końcu, w dniach 26-28 listopada 2009 zorganizowano          

w Planetarium konferencję naukową „Astronomia – nauka i wiara”, o zasięgu 

ogólnopolskim, dla uczczenia pamięci ks. Bonawentury Metlera. 

 Częstochowscy „Metlerowcy” biorą sobie za punkt honoru gromadzenie, 

przechowywanie i nagłaśnianie wiedzy o swoim imienniku.  

 

 
 

Logo Metlerowców 
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Dr Henryk Brancewicz 

 

 
 

Mgr Andrzej Kiepura, dyrektor Gimnazjum im. Ks. Bonawentury Metlera w Parzymiechach, 

podarowuje dr. Bogdanowi Wszołkowi, prezesowi Metlerowców, pamiątkowy album 

zawierający uczniowskie prace plastyczne nawiązujące do osoby ks. Metlera 
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Cywilizacje  pozaziemskie  a  religia  chrześcijan 
 

Konrad M. Paweł Rudnicki C.Mv. 
 

Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 

 

 Chcę  zakreślić  granice  tematu,  o  którym  mam  mówić.  Różni  ludzie  

i różne  grupy  ludzkie  uwielbiające  Jezusa  Chrystusa  określają  się  jako  

chrześcijańskie.  Za chrześcijan  mają  się  nieraz  również  ci,  którzy  Go  

uważają  tylko  za  ideał  człowieczeństwa,  za  największego,  lub  

przynajmniej  wielkiego  nauczyciela  ludzkości.  Nie  odmawiając  im             

w  ogóle  prawa  do  tego  tytułu  w  tym  odczycie  za  chrześcijan  będę  

uważał  węższą  klasę  jego  wyznawców,  a  mianowicie  tych,  którzy  są  

przekonani,  że  ludzkie  życie  się  nie  kończy  ze  śmiercią  i  że  przyszłe  

istnienie  może  się  stać  prawidłowe  tylko  przez  przyjęcie  skutków  

krzyżowej  ofiary  Chrystusa.    

 Pod  cywilizacjami  będę  natomiast  rozumiał  istniejące  grupy  istot  

fizycznych  samoświadomych,  to  znaczy  obdarzonych  jaźnią,  a  więc  nie  

tylko  posiadających  inteligencję  ale  mających  możność  kształtowania  

swojej  indywidualnej  osobowości  w  kierunku  zamierzonym  przez  siebie  

samych,  mówiąc  inaczej  -  mających  możność  świadomej  pracy  nad  sobą.  

Słowem  nie  nazwę  tu  cywilizacją  grupy  nawet  wysoko  inteligentnych  

istot,  których  cechy  osobiste  zostały  ukształtowane  tylko  przez  prawa  

przyrody  i  przyrodniczą  ewolucję.  Nie  będzie  wiec  dla  mnie  cywilizacją  

społeczność  termitów,  nawet  gdyby  owe  termity  posługiwały  się  

niezmiernie  rozwiniętą  techniką. Ważne jest  przyjęcie,  że  rozważamy  

tylko  istoty  fizyczne,  mające  podobnie  jak  my  Materialne  ciała.  Nie  

interesują  nas  społeczności  duchów  bezcielesnych.  Takich  społeczności  nie  

nazwiemy  cywilizacjami.  Nie  zajmujemy  się  teraz  angelologią. 

 Powstaje  od  razu  pytanie  czy poza  ludzką  cywilizacją  na  Ziemi  

istnieją  również  cywilizacje  pozaziemskie,  słowem  czy  istnieje  przedmiot,  

o  którym  zamierzam  mówić,  czy  też  temat  jest  zupełną  fantazją.  W  tej  

dziedzinie  trwa  już  od   dawna  wśród  pracowników  nauki  zagorzała  

dyskusja.  Może  warto  przytoczyć  polemikę  z  ubiegłego  wieku  pomiędzy  

rosyjskim  radioastronomem  Josifem  Szkłowskim  i  Stanisławem  Lemem.  

Szkłowskij,  który  ongiś  był  zapalonym  uczestnikiem  obserwacyjnych  

poszukiwań  przejawów  takich  cywilizacji,  zniechęcony  brakiem  

jakichkolwiek  wyników  doszedł  do  przekonania,  że  wszystko  cokolwiek  

obserwujemy  w  Kosmosie  jest  wynikiem  wyłącznie  działań  przyrody. Nic  

nie  wskazuje  na  jakąkolwiek  świadomą  działalność.  Lem  zaś  wskazywał  

na  to,  że  wszystko,  co  wymyśliła  świadomość  człowieka  jest  

wykorzystaniem  praw  przyrody,  więc  skutki  czynów  ziemskiej,  ludzkiej  

cywilizacji  dla  obserwatorów  z  Kosmosu  przejawiałyby  się  też  wyłącznie  

wynikami  praw  przyrody.  Nie  sposób  nie  przyznać słuszności  Lemowi.  

Wyobraźmy  sobie,  że  ktoś  z  kosmosu  bardzo  precyzyjnie  obserwowałby  
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doświadczenie  z  bombą  atomową  przeprowadzone  w  czterdziestych  latach  

ubiegłego  wieku  na  Bikini,  nie  widząc  jednak  działających  przy  tym  

ludzi.  Taki  obserwator  stwierdziłby,  że  nagromadzenie  w  jednym  miejscu  

dużej  ilości  pierwiastków  promieniotwórczych  doprowadziło  zgodnie           

z  prawami  fizyki  do  wybuchu,  że  ten  wybuch  spowodował  -  w  ścisłej  

zgodności  z  tymi  prawami  -  pojawienie  się  w  ziemskiej  atmosferze  

„grzyba”  i  inne  zjawiska  towarzyszące  i  że  wszystko  to  było  całkowicie  

przyrodnicze.  Oczywiście  taki  obserwator  mógłby  sobie  postawić  pytanie  

skąd  się  wzięło  w  jednym  miejscu  takie  nagromadzenie  substancji  

promieniotwórczych.  Ale  czy  geolog  zadaje  sobie  pytanie  dlaczego  akurat  

dany  kryształ  kwarcu  znalazł  się  w  danym  miejscu?  Czy  astronom  stawia  

pytanie  dlaczego  Fobos  krąży  właśnie  koło  Marsa  a  nie  wokół  Ceres?    

W  nauce  nie  stawiamy  nieskończonego  łańcucha  pytań  „dlaczego”.        

 Jeszcze  wyraźniej  opowiedział  o  tym  amerykański  astronom  Halton  

Arp  na  konferencji  „Kosmos”  w  Wenecji  w  roku  1987.  Zaproponował  

słuchaczom  wyobrazić  sobie,  że  mrówki   są  istotami  świadomymi,  że  

posiadają  obszerną  wiedzę  fizyczną  i  obserwują  bitwę  w  lesie,  w  którym  

jest  ich  mrowisko.  Rozrywają  się  pociski  artyleryjskie,  czołgi  walą  

drzewa.  Dla  nich,  to  wszystko  jest  procesem  kosmicznym  i  mogą  

stwierdzić  naukowo,  że  rozerwanie  się  pocisku  artyleryjskiego  odbywa  się  

pod  wpływem  ciśnienia  wewnętrznego  wybuchu,  że  ruch  czołgu  odbywa  

się  wskutek  nacisku  odpowiednich  zębów  na  gąsienice.  I  tu  wszystko  jest  

całkiem  wytłumaczalne  działaniem  sił  fizyki.  Całość  jest  więc  pewnym  

procesem  kosmicznym,  przyrodniczym.  Dlaczego  się  w  lesie  pojawiły  

czołgi   i  pociski  artyleryjskie  jest  dla  owych  mrówek  tak  samo  

niedosiężnym  pytaniem  jak  dla   nas,  skąd  się  w  tym  miejscu  

Wszechświata  wzięła  właśnie  nasza  Galaktyka. 

 Uznajmy  więc,  że  nie  zależnie  od  tego  jak  będziemy  traktowali  

przyczyny  przeżyć  ludzkich,  określanych  jako  spotkanie  z  kosmitami,  oraz  

co  myślimy  o  wzorach  rysowanych  na  łanach  zbóż  misternie  wyginanymi  

kłosami,  możemy  przyjąć  wprawdzie  nie  pewność,  ale  możliwość  istnienia  

innych  niż  ludzka,  a  więc  pozaziemskich  cywilizacji,  których  działań  po  

prostu  nie  potrafimy  odróżnić  od  działań  „czysto  przyrodniczych”.  Jest  

więc  pewien  sens  zastanowić  się  nad  problemem.  

 

 Dla  takich  religii  jak  Hinduizm  czy  Islam,  ewentualne  istnienie  

innych  cywilizacji  poza  ludzką,  ziemską  nie  stanowi  właściwie  żadnego  

problemu.  Bóg  stworzył,  co  chciał,  stworzył  nas  mógł  stworzyć  i  inne  

istoty  fizyczne,  podobne  lub  niepodobne  do  nas.  Natomiast  dla  określonej  

na  początku  wiary  chrześcijan  pojawi  się  z  miejsca  pytanie  o  stosunek  

tych  cywilizacji  do  ofiary  Chrystusa. 

 Przede  wszystkim  ktoś może  przyjąć,  że  samoświadoma  jaźń  nie  

musi  być  nieśmiertelna.  Że  mogą  istnieć  istoty  jaźniowe  nie  posiadające  

nieśmiertelności.  Nie  będę  się  tu  wdawał  w  rozważania  o  stosunku  jaźni  
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do  nieśmiertelności.  Stwierdzę,  że  rzeczywiście  jakiekolwiek  istoty  nie  

posiadające  nieśmiertelności  nie  musiałyby  mieć  określonego  stosunku  do  

działań  Drugiej  Osoby  Bożej.  Ograniczę  więc  dalsze  rozważania  do  istot  

posiadających  nieśmiertelne  jądro  bytu.   

 Tu  chciałbym  zwrócić  uwagę  na  miejsce  w  Nicejsko-

Konstantynopolskim  symbolu  wiary,  który  jest  przyjęty  przez  większość  

chrześcijan,  gdzie  mowa  jest  o  powodach  wkroczenia  Chrystusa                 

w  ludzkiej  postaci  w  ziemski  świat.  Powiedziane  jest  „dla  nas  ludzi  i  dla  

naszego  zbawienia”.  Nie  jedna  przyczyna,  ale  dwie  połączone  spójnikiem  

„i‟.  Dawni  teologowie  byli  bardzo  precyzyjni  w  formułowaniu  myśli.  

Gdyby  przyczyna  była  jedna  sformułowaliby  ją  inaczej.  Na  przykład  „dla  

nas  czyli  dla  naszego  zbawienia”.  Przyczyny są jednak  dwie.  Chrystus  

przyszedł dla  nas,  aby  nas  rozwinąć  duchowo,  aby  nas  wspomóc               

w  rozwoju  i  -  jak  rozwijają  to  dalej teologowie  wschodni  -  ta  przyczyna  

była  pierwotna,  ustalona  razem  ze  stworzeniem  człowieka.  Ale  ludzkość  

weszła  na  fałszywą  drogę.  Nastąpiło to,  co  nazywamy  w  teologicznym  

skrócie  „grzechem  pierworodnym”,  który  nie  pozwolił  się  człowieczeństwu  

rozwijać  prostoliniowo  w  wiecznym  życiu.  Zaistniała  więc  potrzeba  

wybawienia  ludzkości  z  kalectwa  grzechu.  I  to  się  stało  drugą przyczyną  

zstąpienia  Chrystusa  na  Ziemię;  zstąpił  „dla  naszego  zbawienia”. 

 Istnieją  różne  możliwości,  które  mogą  występować  niezależnie  od  

siebie  w  różnych  miejscach  Wszechświata.  Może  istnieć  cywilizacja  istot,  

które od  początku  nie  zboczyły  z  prostej,  wytkniętej  drogi  rozwoju.  

Chrystus  jako  ta  Osoba  Boża,  która  wobec  istot  samoświadomych  

występuje  jako  towarzysz,  jako  Ten,  z  którym  można  rozmawiać  o  sobie,  

mógł  zstąpić  do  takich  istot  z  pierwszej  przyczyny.  Zstąpił  raz  czy  może  

zstępował  wielokrotnie  „dla  nich”.  Nie  musi  natomiast  składać  jakiejś  

ofiary  za  nich,  nie  istnieje  tam  bowiem  druga  przyczyna,  nie  musi  

przychodzić  dla  „ich  zbawienia”.  Ich  dusze  nie  są  chore,  kalekie.  

Wystarczy,  że  im  towarzyszy  wspiera,  umacnia,  obdarza  łaskami.  Gdy  

pomyślimy  o  możliwości  istnienia  tego  rodzaju  społeczności  istot  

jaźniowych  nie  czujemy  żadnego  napięcia    wyobrażając  sobie,  że  mogą  

oni  w  wieloraki  sposób  w  czasie  fizycznego  życia  obcować                        

z  Chrystusem.  

 Możemy  sobie  wyobrazić  coś  wręcz  przeciwnego.  Oto  gdzieś  we  

Wszechświecie  istnieje  tak  wypaczona  społeczność   odchodząca  coraz  dalej  

od  Boga,  że  nikt  tam  nie  tęskni  za  zbawieniem.  Istoty  jaźniowe,  istoty  

obdarzone  wolna  wolą,  nie  mogą  być  zbawione  wbrew  tej  własnej  woli.  

Tam  nikt  Boga  nie  pragnie  i  Chrystus  tam  nigdy  nie  przyjdzie.  Również  

ten  przypadek  wydaje  się  nam  przejrzysty. 

 Najwięcej  niepokoju  sprawia  przypadek  trzeci,  podobny  do  naszego,  

ziemskiego,  gdzie  spaczona  cywilizacja  pcha  swych  członków  ku  błędnym 

czynom,  gdzie  zapanowało  zło,  a  jednak  przynajmniej  pewna  liczba  

jednostek  pragnie  znaleźć  się  na  właściwej  drodze,  pragnie  zbawienia.   
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Tam  istnieją  dwie  przyczyny,  dla  których  Chrystus  mógłby  zstąpić:  „dla  

nich”  i   „dla  ich  zbawienia”.  Czy  dla  każdej  takiej  cywilizacji  Chrystus  

miałby  ponieść   ofiarę  krzyża,  lub  inną,  równoważną  ziemskiej  ofierze  

krzyżowej?  Przejmuje  to  zgrozą.  Każdy  chrześcijanin  gotów  zawołać:  nie,  

tak  być  nie  może.  Więc  co?  

 Może  jednak, nawet  jeśli  istnieją  niezliczone  cywilizacje  we  

Wszechświecie,  my  jesteśmy  jedyną  która  zszedłszy  na  moralne  manowce  

zastała  jednak  odkupiona  przez  Syna  Bożego?  Może  jesteśmy  całkowitym  

wyjątkiem  zawdzięczającym  nasze  możliwości  zbawienia  szczególnemu  

miłosierdziu  Bożemu  i  Boskiej  ofierze?  To  byłoby  jeszcze  najprostsze  dla  

przyjęcia  naszym  rozumem. 

 A   może  zboczenie  gdzie  indziej  jest  mniejsze  i  może  dla  

zbawienia  wystarcza  tam  inny  czyn  Chrystusa,  nie  Jego  wielka  ofiara? 

A  może,  jeśli  cywilizacji  takich  jak  nasza,  na  wpół  złych,  ale  

przejawiających  przebłyski  dobrych  chęci  jest  więcej,  to  Chrystus  poniósł  

tylko  jedną  ofiarę,  o  której  Apokalipsa  (13:8)  mówi  we  frazie                    

o „…księgach żywota  Baranka,  który  zabity  jest  od  założenia  świata”?  

Może  ofiara  Golgoty  była  tylko  uobecnieniem  owej  prakosmicznej  ofiary  

tu,  na  naszej  Ziemi,  zaś  na  innych  planetach  zachodziły  lub  zajdą  inne  

jej  uobecnienia?  Słowem,  że  dzieje się  coś  podobnego  jak  rozpatrywane  

przez  wielu  teologów  uobecnienie  jednej  ofiary  Golgoty  w  każdej  

odprawianej  liturgii  mszalnej?  Tego  rodzaju  ujecie  wywołuje  niestety  też  

wiele  problemów   teologicznych,  których  nie  sposób  tu  rozpatrywać. 

 Widzimy  więc,  że  istnienie  cywilizacji  pozaziemskich  nie  jest  

zasadniczo  sprzeczne  z  wiarą  chrześcijan,  choć  niektóre  możliwości  są  

trudne  do  uzgodnienia  z  istniejącymi  pojęciami  teologicznymi.  Tymczasem  

jednak  nie  wiemy  nic   o  owych  innych  cywilizacjach.  Dopiero  jeśli  

stwierdzimy,  że  one  rzeczywiście  istnieją,  to  poznawszy  je,  będziemy  

mogli  stwierdzić  czego  możemy  się  o  nich  i  od  nich  nauczyć  i  czy  

nasze  chrześcijańskie  poglądy  wymagają  jakichś  zmian,  czy  tylko  

wzbogacenia.         

 
 

Ks. prof. dr hab. Konrad Rudnicki 
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Czy „gwiaździste niebo” jest dowodem na istnienie Boga? 
 

Stanisław Wszołek 
 

Wydział Filozoficzny UPJP2 w Krakowie 

 

Słowo „Bóg” pozostawiamy bez wyjaśnienia; jest to termin potoczny, 

zaczerpnięty z języka naturalnego, którym posługują się tak ludzie religijni, jak 

i agnostycy oraz ateiści.  

Sformułowanie „gwiaździste niebo” przypomina często cytowane słowa  

I. Kanta z zakończenia Krytyki praktycznego rozumu: „Dwie rzeczy napełniają 

umysł coraz to nowym i coraz to wzmagającym się podziwem i szacunkiem     

w miarę tego im częściej, im dłużej nad nimi rozmyślamy: niebo gwiaździste 

nade mną i prawo moralne we mnie”.
1
 Przywołujemy Przywołujemy je w celu 

wywołania określonego skojarzenia, a nie z zamiarem wyjaśnienia 

zamierzonego sensu kantowskiego.
2
 „Gwiaździste niebo” to zarówno iluzja 

optyczna, którą można podziwiać w pogodną noc, jak i struktura Wszechświata 

pracowicie odkrywana przez naukowców od czasów Newtona, poprzez Kanta, 

Laplace‟a, aż do najnowszych koncepcji kosmologicznych. Taka konwencja 

terminologiczna ma na celu uwzględnienie wielu punktów wyjścia, które mogą 

być wzięte pod uwagę w ewentualnym dowodzie na istnienie Boga.  

Trzecie słowo z tytułu – pojęcie dowodu, również nie jest jednoznaczne. 

Jeśli poniższy wywód ma mieć charakter ścisły, przynajmniej pod pewnym 

względem, należy je dookreślić.  

 

1. Pojęcie dowodu 
 

Celem ukazania trudności z określeniem dowodu, odróżnijmy potoczne 

pojęcie dowodu od dowodu w naukach empirycznych, a to ostatnie od dowodu 

w naukach formalnych.
3
  

Potoczne pojęcie dowodu jest dość mgliste: obejmuje zarówno elementy 

merytoryczne (logiczne), jak i psychologiczne. Gdy ktoś mówi: „udowodnij to”, 

żąda podania uzasadnienia, i to takiego uzasadnienia, które by przekonało 

żądającego, a więc uzasadnienia dostosowanego do możliwości poznawczych 

pytającego. Potoczne pojęcie dowodu może zostać częściowo oczyszczone        

                                                
1
I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bernstein, Kęty: Wyd. Antyk 2002, 158. 

2
 W jednym z pierwszych swoich dzieł Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des 

Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen 

Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt (Ogólna historia naturalna          

i teoria nieba, 1755) Kant sformułował hipotezę powstania Układu Słonecznego w oparciu      

o mechanikę newtonowską. Zob. np. T. Kupś, Filozofia religii Immanuela Kanta, Toruń: 

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, rozdz. 1. 
3
 Możliwość takiego odróżnienia nie oznacza, że każdy dowód można zaliczyć do 

jednego z wymienionych rodzajów dowodów. Na temat argumentacji i dowódów istnieje 

bogata literatura. Zob. np. przeglądowy artykuł Jana Woleńskiego pt.: „Argumentacja            

i perswazja w filozofii” w: red. A. Brożek, J. Jadacki, VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga 

Streszczeń, Warszawa: Wyd. Naukowe „Semper”, 98-117. 
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z elementów psychologicznych i jednostkowych; wówczas przybiera bardziej 

wyrafinowaną postać postępowania dowodowego, z którym mamy do czynienia 

na przykład w sądzie. W tym wypadku procedury dowodowe przeprowadza       

i ocenia grupa ludzi przygotowanych do przeprowadzania tego typu procedur. 

Postępowanie dowodowe w sądzie zachowuje swój związek z pojęciem 

potocznym, gdyż sądowe dowody muszą przystawać do życia codziennego, 

które określa cały kontekst sytuacji problemowej i postępowania dowodowego.  

Pojęcie dowodu w naukach przyrodniczych również budzi spory. 

Przypuszczalnie większość przyrodników uznałaby za dowód eksperyment,      

a zwłaszcza eksperyment rozstrzygający. Filozofowie nauki wiedzą jednak 

dobrze, że nie ma krzyżowych („tak – nie”) eksperymentów; rozumienie            

i interpretacja każdego eksperymentu są teoretycznie obciążone, tzn. zależą od 

wielu teoretycznych założeń.
4
 

Wydaje się, że jedynie w naukach formalnych można mówić o dowodach 

w sensie ścisłym. W każdym razie, w kontekście filozoficznych rozważań 

poświęconych matematyce i logice wyłoniło się formalne pojęcie dowodu, 

które budzi najmniej kontrowersji. Przyjmijmy następujące określenie dowodu 

w sensie formalnym: 

Dowodem formuły A na gruncie zbioru założeń (aksjomatów) X jest taki ciąg 

formuł B1, ..., Bn-1, Bn, że ostatnia formuła ciągu, Bn, jest identyczna z formułą 

A, a każda inna formuła Bi (gdy 1 ≤ i ≤ n) jest albo formułą należącą do zboru 

X, albo wynika z poprzednich formuł ciągu zgodnie z regułami wynikania 

dedukcyjnego (obowiązującymi w przyjętym systemie).
5
 

Przytoczoną definicję można zastosować do zdań, a zatem również do 

tzw. pierwszego twierdzenia (czy zdania) teologii: „Bóg istnieje”. Dowodem 

zdania „Bóg istnieje” może być taki skończony ciąg zdań, który spełnia dwa 

warunki: ostatnie zdanie tego ciągu jest tożsame ze zdaniem „Bóg istnieje”,      

a każde inne zdanie z ciągu jest albo założeniem, albo zdaniem 

wydedukowanym z założeń zgodnie z regułami wynikania dedukcyjnego. 

 

2. Przesłanki jawne i utajone 
 

Formalna koncepcja dowodu, jak powiedzieliśmy, jest powszechnie 

przyjmowana, jednak w kontekście rozważań nad istnieniem Boga nie chodzi   

o dowód w sensie formalnym. Jak łatwo zauważyć, formalna definicja ignoruje 

prawdziwość przesłanek (aksjomatów) i dotyczy jedynie wynikania 

inferencyjnego. Dowód może być poprawny formalnie także w tedy, gdy 

przesłanki są fałszywe. Z tego powodu ważne jest odróżnienie poprawności 

formalnej od poprawności materialnej dowodu. 

                                                
4
 Jednym z pierwszych myślicieli, którzy zwrócili na to uwagę, był P. Duhem. Nie 

omawiam tej kwestii szerzej, bo większość tzw. dowodów na istnienie Boga jest 

zrelatywizowana do naturalnego środowiska człowieka. 
5
 Zob. hasło „dowód” i „wynikanie” w Małej encyklopedii logiki pod red. W. 

Marciszewskiego (Wrocław: Ossolineum 1970). 
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Dowód jest materialnie poprawny, gdy jest poprawny formalnie (w sensie 

wyżej określonym) i, ponadto, jego przesłanki są prawdziwe. Prawdziwość 

przesłanek to kwestia pozalogiczna i o nią toczą się najczęstsze spory.  

Sprawa przesłanek jest jednak złożona. Żeby się o tym przekonać, 

wystarczy zauważyć, że tylko w najprostszych przypadkach wszystkie 

przesłanki są jawne. Albo, mówiąc, nieco dokładniej, w takich dowodach,         

z jakimi mamy do czynienia w dyskusjach światopoglądowych oprócz 

przesłanek jawnych występują przesłanki utajone. 

Rozważmy przykład, specjalnie uproszczony, który dobrze ilustruje 

omawiany problem. Tzw. pierwsza droga św. Tomasza z Akwinu, nazywana 

dowodem z ruchu (ex moto), może być wypowiedziana zgodnie z duchem 

rozróżnienia na dowód w sensie formalnym i dowód w sensie materialnym. 

Uproszczone rozpisanie pierwszej drogi na przesłanki i wniosek może wyglądać 

następująco: 

(R1) Byty, z którymi się stykamy w świecie, są w ruchu; 

(R2) Cokolwiek znajduje się w ruchu, jest poruszane przez coś innego; 

(R3) Szereg bytów poruszanych i poruszających nie może być nieskończony; 

(R4) Istnieje nieporuszony poruszyciel – byt wyjątkowy, sam nieporuszony, 

ale poruszający wszystkie inne byty (którego wszyscy nazywają Bogiem).
6
 

 W przytoczonym wysłowieniu pierwszej drogi (pomijamy tu pytanie, czy 

to jest trafne wysłowienie?), łatwo odróżnić przesłanki: (R1) jest wzięta            

z doświadczenia, tzn. powszechnie dostępnej obserwacji tego, co się dzieje 

wokół nas; kolejna przesłanka, (R2), w zależności od interpretacji, jest wzięta 

albo z doświadczenia, albo w fizyki Arystotelesa; natomiast (R3) jest zasadą 

metodologiczną, która głosi: jeśli chcemy mieć dowód, musimy wykluczyć 

nieskończony regres, tzn. przyjąć skończoną liczbę kroków dowodowych. Na 

podstawie (R1), (R2) i (R3), otrzymujemy wniosek (R4). Chociaż wniosek ten 

zdaje się wynikać z wymienionych przesłanek, to jednak wielu ludzi odrzuci 

                                                
6
 Posługuję się słowem „byt”, chociaż równie dobrze mógłbym użyć innego terminu, 

np.: „rzecz” albo „coś”. Tekst łaciński z Summa theologiae brzmi: „Prima autem et 

manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. Certum est enim, et sensu constat, aliqua 

moveri in hoc mundo. Omne autem quod movetur, ab alio movetur. Nihil enim movetur, nisi 

secundum quo est in potentia ad illud ad quod movetur: movet autem aliquid secundum quod 

est actu. Movere enim nihil aliud est quam educere aliquid de potentia in actum: de potentia 

autem non potest aliquid reduci in actum, nisi per aliquod ens in actu: sicut calidum in actu, 

sicut ignis, facit lignum, quod est calidum in potentia, esse actu calidum, et per hoc movet et 

alterat ipsum. Non autem est possibile ut idem sit simul in actu et potentia secundum idem, 

sed solum secundum diversa: quod enim est calidum in actu, non potest simul esse calidum in 

potentia, sed est simul frigidum in potentia. Impossibile est ergo quod, secundum idem et 

eodem modo, aliquid sit movens et motum, vel quod moveat seipsum. Omne ergo 

quodmovetur, oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum 

ab alio moveri; et illud ab alio. Hic autem non est procedere in infinitum: quia sic non esset 

aliquod primum movens; et per consequens nec aliquod aliud movens, quia moventia 

secunda non movent nisi per hoc quod sunt mota a primo movente, sicut baculus non movet 

nisi per hoc quod est motus a manu. Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, 

quod a nullo movetur: et hoc omnes intelligunt Deum.” 
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(R4), nawet gdy pominiemy klauzulę zawartą w nawiasie,  że nieporuszony 

poruszyciel jest tożsamy z Bogiem. Jest tak, ponieważ eksplicite 

wypowiedziane przesłanki domagają się interpretacji. Konieczność interpretacji 

sugeruje, że w przytoczonym rozumowaniu są jeszcze inne przesłanki, które nie 

zostały wyraźnie wypowiedziane. Jakie to są przesłanki? Właśnie ta sprawa jest 

sporna. Tytułem przykładu można jednak zadać pewne pytania, które pomogą 

zrozumieć, dlaczego sprawa przesłanek wywołuje kontrowersje. Aby długą 

dyskusję skrócić, postawmy tylko dwa pytania. Pierwsze: jakie znaczenie ma 

słowo „ruch” (motus) w pierwszej drodze? I drugie: dlaczego ruch domaga się 

wyjaśnienia? 

Chcąc odpowiedzieć na pierwsze pytanie, trzeba cofnąć się do filozofii 

Arystotelesa i odwołać do technicznych pojęć potencji i aktu. A jeśli tak, to 

przesłanka (R1) opiera się nie tylko na potocznej obserwacji, lecz także na 

pewnym systemie pojęciowym, który został w dowodzie założony. Zanim 

rozstrzygniemy więc pytanie o poprawność materialną pierwszej drogi           

św. Tomasza, musimy przedyskutować trafność instrumentarium pojęciowego 

Arystotelesowskiej metafizyki. Drugie pytanie odsłania jeszcze trudniejszą 

sprawę dotyczącą przyjętych założeń. O ile przesłanka kryjąca się za pierwszym 

pytaniem była możliwa do wypowiedzenia już w czasach św. Tomasza, który 

zostawił nam kanoniczne sformułowanie drogi z ruchu, o tyle założenie 

związane z drugim pytaniem stało się widoczne dopiero po odrzuceniu 

starożytnego i średniowiecznego obrazu świata – świata statycznego, w którym 

wszystko jest na swoim miejscu, a więc świata, w którym ruch może dziwić. 

Już w XIII wieku św. Tomasz miał krytyków, ale żaden z nich nie mógł 

podnieść sprawy przesłanki związanej z obrazem świata, gdyż w czasach 

Akwinaty przypuszczalnie nikt nie mógł dostrzec tego założenia. Stało się to 

możliwe dopiero wtedy, gdy na skutek rozwoju wiedzy, Arystotelesowski obraz 

świata został „porzucony” i zastąpiony innym.
7
 

 

 

  

3. Rola kontekstu 
 

Na omawianą problematykę można spojrzeć jeszcze z innej strony,           

a mianowicie z punktu widzenia kontekstu albo całości wiedzy, którą 

dysponujemy o obszarze czy dziedzinie związanej z domniemanym dowodem. 

Wyżej zwróciliśmy uwagę, że tzw. metafizyczne dowody na istnienie Boga są 

                                                
7
 „Porzucony obraz” to sformułowanie C.S. Lewisa. Zob. jego The Discarded Image. 

An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, Cambridge: Cambridge University 

Press 1964. Polski przekład Witolda Ostrowskiego nosi tytuł: „Odrzucony Obraz” (Kraków: 

Wyd. Znak 1995). Por. także: Norbert M. Wildiers, Obraz świata a teologia, Warszawa: IW 

PAX 1985. Na marginesie warto zaznaczyć, że istnieje sposób odsunięcia pytań o ukryte 

przesłanki. Wystarczy przyjąć, że filozofia Arystotelesa przynosi jedyny metafizycznie 

poprawmy opis rzeczywistości. W takim wypadku jednak można postawić równie kłopotliwe 

pytanie o uzasadnienie prawdziwości metafizycznego systemu Arystotelesa.  
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zrelatywizowane do metafizycznego systemu pojęciowego, na gruncie którego 

przeprowadzony jest dowód. Z kolei dowody eksperymentalne, z którymi 

mamy do czynienia w obrębie nauk przyrodniczych są zależne od przyrodniczej 

teorii oraz narzędzi eksperymentalnych, którymi dysponujemy na danym etapie 

badań. Wreszcie dowody, które przeprowadzane są w praktyce sądowniczej są 

zrelatywizowane do problematyki naturalnego i społecznego środowiska 

człowieka.  

 Ponieważ tzw. dowody na istnienie Boga przeważanie zakładają kontekst 

wiedzy potocznej, związanej z codziennym środowiskiem życia człowieka, 

dowody poszlakowe w sądzie przynoszą dobrą ilustrację podkreślanej tu myśli. 

Znakomity przykład roli kontekstu albo całości wiedzy, którą dysponujemy 

znajdujemy w pierwszej – jak się uważa – powieści detektywistycznej Edgara 

Allana Poe, z 1941 roku, Zabójstwo przy Roe Morgue.
8
 C. Auguste Dupin          

i jego przyjaciel, nie wymieniony z nazwiska narrator, wiodą w Paryżu 

spokojne życie. Nie pracują jako detektywi, ale kiedy w paryskich gazetach 

pojawia się informacja o tajemniczym morderstwie i uwięzieniu człowieka, co 

do winy którego nie ma pewności, postanawiają na własną rękę zbadać 

intrygującą sprawę. Dzienniki dostarczają niespójnych informacji. Podwójnego 

morderstwa dokonano na ulicy Rue Morgue. Ofiarą padła pani L'Espanaye i jej 

córka. Domniemany morderca przewrócił wszystko do góry nogami, ale 

niczego nie ukradł.  Sposób morderstwa był tyleż drastyczny, co osobliwy: pani 

L'Espanaye przecięto szyję tak głęboko, że jej głowa ledwie trzymała się 

korpusu, jej córka zaś została uduszona a następnie wepchnięta do komina. 

Drzwi do mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze były zamknięte od 

wewnątrz, a sąsiedzi, relacjonując okoliczności mordu, podawali sprzeczne 

wersje i nie potrafili określić języka, w jakim krzyczał domniemany morderca. 

Na miejscu zbrodni Dupin znajduje włos, który wydaje się nie należeć do 

człowieka. Wtedy wpada mu do głowy twórczy pomysł, który poszerza krąg 

podejrzanych. A gdyby przyjąć, że zbrodni dokonało silne i zręczne zwierzę? 

Rozwiązuje sprawę, zamieszczając w gazecie ogłoszenie o znalezieniu małpy, 

na które odpowiada marynarz, któremu uciekł ze statku uzbrojony w brzytwę 

do golenia potężny orangutan, pamiątka z egzotycznej podróży. 

 Zauważmy, że przesłanka dowodu poszlakowego opisanego przez Edgara 

A. Poe jest ukryta. Dopóki Dupin i jego towarzysz oraz przedstawiciele 

miejscowej policji mogli przypuszczać, że mordu dokonała istota ludzka, 

dopóty sprawa wydawała się niemożliwa do wyjaśnienia. Dopiero gdy detektyw 

wpada na pomysł poszerzający krąg podejrzanych o silną małpę, wówczas 

wszystko zaczyna pasować.  Bez tej przesłanki w zakresie posiadanej przez 

nich wiedzy brakowało pewnych istotnych elementów, które mogły ich 

naprowadzić na właściwy ślad. 

                                                
8
 Ilustracyjną siłę opowieści Edgara A. Poe zauważył Charles S. Peirce w 1908 r. 

Zob. jego Zaniedbany Argument i inne pisma z lat 1907-1913, tłum. S. Wszołek, Kraków: 

Wyd. Naukowe PAT 2005, 88. 
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Patrząc z punktu widzenia kontekstu, wszystkie tzw. dowody na istnienie 

Boga są przykładem przedsięwzięcia beznadziejnego. Pan Bóg z definicji jest 

niepojmowalny; co więcej: jest Stwórcą świata. Jeśli jest ktoś, kto posiada 

dogłębną wiedzę o świecie, to jest nim sam Stwórca. Nasza sytuacja jest zgoła 

odmienna, gdyż nasza wiedza o świecie jest ograniczona. W tym kontekście 

mówienie o dowodzeniu istnienia Boga – w sensie wyżej wyjaśnionym – 

zakrawa na żart. Nie ma i, jak się zdaje, nie może być dowodów na istnienie 

Boga, które byłyby formalnie i materialnie poprawne a równocześnie               

w najwyższym stopniu przekonujące, tj. spełniające oczekiwania dowodu         

w sensie potocznym. 

 

4. Znaczenie tzw. dowodów 
 

Jednak wbrew tym zdawałoby się oczywistym przekonaniom, ludzie od 

zawsze próbowali swoich sił na polu teologii naturalnej, także wtedy gdy 

zdawali sobie sprawę z własnych ograniczeń. Najwyraźniej tzw. dowody, prócz 

tej funkcji, którą wyraża formalno-materialny sens poprawności dowodu, pełnią 

jeszcze inne, nie mniej ważne funkcje. Wymieńmy tylko niektóre z nich.  

 Przede wszystkim argumenty za istnieniem Boga służą racjonalizacji 

przekonań religijnych. W swej najprostszej postaci przekonania religijne 

zawierają roszczenie, że świat materialny (ten świat) nie jest całym światem, 

gdyż prócz tego świata istnieje jego Stwórca – Bóg, który ocala (zbawia). 

Wyżej stwierdziliśmy, że pierwszego zdania teologii nie da się udowodnić 

zgodnie z kryteriami formalnej i materialnej poprawności. Jednak można je 

lepiej lub gorzej uzasadnić. Pamiętając o ograniczonej roli dowodu w naszej 

wiedzy, można wskazać argumenty, które będą uzasadniać roszczenie, że jest 

Bóg. O ile wskazane argumenty stanowią przykład uzasadnienia zmierzającego 

do najlepszego wyjaśnienia sytuacji problemowej, o tyle można je uznać za 

wzorcowy sposób racjonalizacji przekonań religijnych. 

 Stanowisko głoszące, że tzw. dowody służą uzasadnieniu przekonań 

zajmuje miejsce pośrednie między opinią, że istnieją ścisłe i przekonujące 

dowody na istnienie Boga a opinią, że tzw. dowody są wynikiem ludzkiej 

hybris, przejawem bezbożności albo złowrogiego nieporozumienia.
9
 W trakcie 

dotychczasowego wywodu podkreśliliśmy, że nie da się utrzymać opinii           

o istnieniu ścisłych i przekonujących dowodów na istnienie Boga. Wszelako 

fakt, że ludzie nieprzerwanie trudzą się nad sformułowaniem takich dowodów 

jest znaczący. Wiara religijna „szuka” takiego uzasadnienia, bo wierzący mają 

nieodparte przekonanie, że wiara jest poznawczym i racjonalnym aktem 

człowieka. W tym kontekście łatwo dostrzec „racjonalizującą” funkcję 

dowodów na istnienie Boga: argumenty te nie są wprawdzie przekonującymi 

dowodami w sensie wyżej określonym, ale przynoszą interesujące próby 

                                                
9
 Zwykle twierdzi się, że w łonie myśli chrześcijańskiej zwolennikami ścisłych 

dowodów na istnienie Boga są tomiści, podczas gdy chrześcijańscy egzystencjaliści są 

przeciwnikami takich dowodów. 
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eksplicytnego wypowiedzenia tego, co w akcie wiary zachodzi implicite
10

. 

Paradoksalnie również to stanowisko, które głosi tezę o „bluźnierczym 

zamyśle” ukrytym w projekcie dowodzenia istnienia Boga, wnosi racjonalny 

wkład do naszej dyskusji. Zwolennicy tego stanowiska zwracają uwagę na 

naturę Boga, a raczej na naszą nieznajomość natury Boga, który ex definitione 

jest całkowicie inny. W dyskusjach na temat Boga zbyt łatwo oddzielamy 

kwestię istnienia Boga od tego, kim jest Bóg. Zaniedbanie problematyki natury 

Boga prowadzi do uproszczeń i paradoksalnych wniosków, które rujnują 

możliwość owocnej dyskusji.  
 

 
 

                                                
10 Więcej na ten temat w: Stanisław Wszołek, Racjonalność wiary, Kraków; WN PAT 2003. 
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Refleksje na temat wybranych epizodów z dziejów relacji nauka-wiara
1
 

 

Krzysztof Maślanka 
 

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa-Kraków 

 

 

Wstęp 

 

Temat relacji pomiędzy nauką a wiarą (lub religią, albo, w węższym sensie, 

między nauką a teologią) jest obszerny, różnorodny i pełen kontrowersji. 

Zarówno w przeszłości jak i obecnie niełatwo tu o wyważony, pozbawiony 

zbędnych emocji konsensus. W ciągu wieków kontakty nauki i religii bywały 

rozmaite. Obfitowały w burzliwe a także wzajemnie sprzeczne etapy: 

podporządkowanie nauki teologii, otwarty konflikt, tzw. demarkacja 

(neutralność – swoisty „pakt o nieagresji”), dialog i w wreszcie pełna 

obustronnych korzyści komplementarność. 

Są pewne kwestie, gdzie wzajemne oddziaływanie nauki i religii jest 

nieuniknione, i gdzie w związku z tym dochodziło do intensywnego 

„iskrzenia”, na przykład za sprawą kwantowej teorii kreacji świata ex nihilo     

w kosmologii czy biologicznej teorii ewolucji. Temat ten jest wciąż aktualny,   

a ostatnie lata, w szczególności pontyfikat Jana Pawła II, były świadkami 

licznych spotkań, owocnych dyskusji i znaczących dokumentów. Dzięki temu 

nastąpiła jakościowa zmiana poglądów na kwestię wspomnianych relacji. 

Kompetentne i wnikliwe omówienie wszystkich poruszanych tu zagadnień 

to ambitne wyzwanie dla wieloosobowego zespołu ekspertów. Poniższe uwagi 

nie pretendują więc do wyczerpujących. Zdaję sobie też sprawę z tego, są one 

obarczone nieuniknionym subiektywizmem autora, który może dziwić lub 

wręcz irytować. Niemniej obserwujemy ostatnio sporo wypowiedzi uznanych 

naukowców: agnostyków lub ateistów, którzy w tekstach naukowych nie kryją 

swych zdecydowanie negatywnych, a nierzadko wręcz jawnie złośliwych 

poglądów na religię (Steven Weinberg, Richard Dawkins, Peter Atkins, Michael 

Ruse i in.). W mediach mocno nagłaśniane są przykłady symboli religijnych, 

które rzekomo naruszają wolność przekonań czy neutralny status państwa 

świeckiego. Szanując te poglądy (o ile tylko są wyrażane bez zacietrzewienia) 

nie ukrywam jednak, że bliższy jest mi styl zmarłej niedawno prof. Anny 

Świderkówny. W jednej z jej książek naukowych na temat archeologii biblijnej 

znalazło się następujące, politycznie mało zapewne poprawne, zdanie: „Nic się 

nie dzieje bez woli Boga; tym bardziej nic się nie dzieje wbrew Jego woli” 

                                                
1 Niniejszy tekst stanowi znacznie rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na konferencji Astronomia: Nauka 

i Wiara, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, 26-28 XI 2009. – Podobnie jak wielu autorów, zarówno        

w tytule tego eseju, jak i w dalszym jego ciągu, przez „naukę” rozumiem to, co w literaturze anglojęzycznej 
nazywa się science lub natural sciences, tj. nauki empiryczne badające dostrzegalne obiektywnie zjawiska         

i szukające uniwersalnych, ilościowych prawidłowości (fizyka, chemia, biologia, geologia, medycyna, 

socjologia, inżynieria i in.). Zatem np. matematyka, ale też teologia, historia czy badania literackie to nauka     

w szerokim rozumieniu, ale nie w znaczeniu science. 
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Kilka uwag ogólnych 
 

Nieodzownym – choć mało atrakcyjnym i stąd nieczęsto podkreślanym – 

elementem pracy naukowej jest uproszczenie. Jest to przysłowiowe zło 

konieczne: dane zjawisko czy struktura jest zbyt złożona, by ją w całości 

ogarnąć umysłem i opisać. Trzeba więc, jeśli to tylko możliwe, wybrać 

nieliczne elementy (subiektywnie uznane za) najważniejsze. W niektórych 

dziedzinach (fizyka statystyczna, kosmologia) metoda ta jest tak naturalna         

i skuteczna, że nikt jej nie kwestionuje. Zresztą nie ma innej możliwości. Każdy 

badacz to tylko człowiek, a nie wszechwiedzący demon Laplace‟a
2
. Zwykle 

metoda ta nosi nazwę modelowania i stosowana jest zarówno do układów tak 

skrajnie złożonych, jak cały Wszechświat, jak też np. proces rozwoju nauki jako 

całości. 

Zwrot „subiektywnie uznane za najważniejsze” stwarza oczywiście 

możliwość niebezpiecznej dowolności, a niekiedy manipulacji. Tylko               

w szczególnie regularnych przypadkach matematycznych skomplikowaną 

funkcję można próbować rozwinąć na nieskończony szereg prostych funkcji. 

Może się zdarzyć, że taki szereg jest zbieżny (jego suma, choć nieskończona, 

ma jednak wartość skończoną
3
) i wtedy naturalną rutyną jest „obciąć” go, 

pozostawiając kilka pierwszych składników i uznając, że pominięta reszta – 

choć wciąż zawiera nieskończenie wiele składników – jest „mała”, nieistotna
4
. 

Za taką cenę złożony problem daje się zbadać. Ale nie zawsze jest to możliwe. 

Zresztą nie wszystko (niestety/na szczęście – niepotrzebne skreślić) da się 

opisać matematycznymi funkcjami. Naturalnym wyznacznikiem sensowności 

takiego podejścia jest ustawiczna konfrontacja płynących z modelu wniosków  

z doświadczeniem
5
. W przeciwnym razie uproszczenie mogłoby przekroczyć 

granicę prostactwa, potem karykatury problemu, a dalej jawnego zafałszowania. 

Nie chodzi zresztą tylko o naukę. Nawet odpowiedzialne dziennikarstwo 

wymaga koniecznych uproszczeń w formie selekcji napływających informacji, 

selekcji siłą rzeczy dość dowolnej. Informacji tych jest po prostu zbyt wiele, by 

zamieścić je wszystkie. Codzienna gazeta musiałaby mieć format opasłego 

tomu o objętości kilkuset stron. Nawet gdyby ktoś regularnie wydawał coś 

takiego, nikt nie byłby w stanie w całości, krytycznie i ze zrozumieniem tego 

czytać. 

                                                
2 Hipotetyczna istota, która zna położenia i prędkości wszystkich cząstek we Wszechświecie i która zatem może 

wydedukować z tego całą przeszłą i przyszłą historię Wszechświata (1814 r.). W fizyce klasycznej 

ograniczeniem praktycznym jest niezbędna olbrzymia moc obliczeniowa tej istoty. W fizyce kwantowej 

dochodzą jeszcze fundamentalne ograniczenia wynikające z zasady nieoznaczoności Heisenberga. 
3 Taka możliwość była źródłem trudności już u starożytnych i znana jest jako paradoks Zenona. 
4 Wyrafinowany dowcip fizyków-teoretyków mówi o następującym „twierdzeniu”: Szereg jest zbieżny jeśli 

jego drugi wyraz jest mniejszy od pierwszego, a jego suma jest z dobrym przybliżeniem sumą tych dwu 

wyrazów. Zawodowy matematyk z pewnością nie będzie się tu śmiał, raczej oburzy się z niesmakiem słysząc 

taką herezję. Fizyk ma jednak na swe usprawiedliwienie to, że policzenie wyrazu trzeciego (nie mówiąc            

o kolejnych) jest zbyt trudne, a zbadanie zbieżności – praktycznie niemożliwe. 
5 Nie zawsze jest to możliwe. W fizyce teoretycznej czasem (niestety rzadko) niezawodnym drogowskazem 

może być estetyka matematyczna trafnie odgadniętego formalizmu. Fakt ten podkreślali z naciskiem Einstein      

i Dirac. – Por. też. Andrzej Staruszkiewicz, Filozofia fizyki teoretycznej Einsteina i Diraca, „Kwartalnik Historii 

Nauki i Techniki”, 2001, nr 4, s. 133-143. 
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Pospolitą manierą (uzasadnioną „zapotrzebowaniem społecznym” albo po 

prostu trywialną chęcią skutecznego zarobku) jest hołdowanie prymitywnym 

potrzebom przez dobieranie wyłącznie sensacji, zbrodni czy skandali. Nie od 

dziś wiadomo, że więcej uwagi przyciąga atrakcyjnie spreparowana relacja       

z pokazu mody, niż nowa, autentycznie niezwykła koncepcja naukowa. 

Oczywistą przyczyną jest próg trudności i wymagany wysiłek umysłu. Działa tu 

specyficzna „zasada nieoznaczoności”, której podlega szeroki ogół odbiorców: 

więcej wysiłku umysłowego to automatycznie mniej zainteresowania. Na 

szczęście intelektualna sól ziemi, czyli ludzie z natury dociekliwi są wolni od 

tej zasady. 

To jednak jest łatwe do zdemaskowania. Gorsza jest świadoma manipulacja, 

gdzie powstaje realne niebezpieczeństwo dowodzenia a priori z góry 

założonych, a co najmniej wątpliwych tez. Chyba tylko matematyka jest na to 

odporna
6
. Żartując (a może nawet parodiując) trochę: można w zasadzie 

pokazać, starannie dobierając przez dostatecznie długi czas stosowne fakty        

i konsekwentnie ignorując inne, że, powiedzmy, Eskimosi nie znoszą 

Aborygenów; więcej: przykłady ich wrogiego zachowania sugerują, że 

nienawiść ta jest wrodzona i zupełnie bezpodstawna. Przytaczając jednak 

odmienne fakty można z kolei przekonująco „dowieść”, że Eskimosi są od 

wieków sprawdzonymi przyjaciółmi Aborygenów. 

Taki efekt metodycznego selekcjonowania i nagłaśniania pewnych 

informacji, a ignorowania innych nazwałbym „informacyjnym demonem 

Maxwella”. Oryginalny demon Maxwella (1871 r., nazwa jest późniejsza           

i pochodzi od Lorda Kelvina) kpił sobie z praw termodynamiki. Siedział w 

pobliżu otworu pomiędzy dwoma naczyniami połączonymi szczeliną, z których 

jedno zawierało cząstki powolne (zimne), drugie – szybkie (gorące). Nie 

wykonując żadnej pracy fizycznej, przez inteligentną obserwację                        

i przepuszczanie szybkich cząstek a blokowanie powolnych demon 

doprowadzał do ich rozdzielenia, paradoksalnego braku równowagi i stąd 

zmniejszenia entropii – a wszystko to wbrew absolutnie fundamentalnej drugiej 

zasadzie termodynamiki. Paradoks ten zrozumiano ostatecznie dopiero w roku 

1950. Skuteczny „egzorcyzm” nad demonem Maxwella „odprawił” francuski 

fizyk Léon Nicolas Brillouin (1889-1969), który pokazał, że działalność 

demona produkuje tyle entropii, że druga zasada termodynamiki także tutaj 

nadal obowiązuje. Mówiąc po prostu: inteligentny demon wprawdzie nie 

pracuje, ale z czasem mocno się zagrzeje. 

                                                
6 Nawet w takiej nauce eksperymentalnej jak biologia, która, zdawałoby się, powinna twardo trzymać się ziemi, 

zdarzały się ostatnio rażące, lecz niełatwe do wykrycia oszustwa. W latach 2005-6 negatywnym bohaterem stał 

się znany południowokoreański naukowiec Woo Suk Hwang, który w 2004 r. ogłosił, że sklonował ludzkie 

zarodki. Niezależnie od etycznej strony problemu okazało się, że jego wyniki, choć opublikowane                     
w prestiżowym „Science”, zostały sfabrykowane. Hwang przyznał się do tego w styczniu 2006 r. W marcu 2006 

r. uniwersytet w Seulu pozbawił go profesury, natomiast sponsorzy jego kosztownych badań wytoczyli mu 

proces o defraudację. On sam tłumaczył się „zaślepieniem pracą i żądzą sukcesu”, co początkowo zjednało mu 

sympatię rodaków i spowodowało, że stał się upamiętnianym na znaczkach pocztowych bohaterem narodowym. 
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Czy pewne „zaangażowane” wydawnictwa nie czynią dziś tego samego, co 

demon Maxwella, tyle, że z podawaniem metodycznie przefiltrowanych 

informacji? Przepuszczane są jedne, zatrzymywane inne. Tylko tyle i aż tyle. 

Ale końcowy efekt jest wiadomy: w umysłach bezkrytycznych albo naiwnych 

czytelników powstaje z czasem sytuacja daleka od równowagi informacyjnej, 

jawnie sprzeczna z zasadą obiektywizmu. Nie mam wątpliwości: odpowiedni 

„egzorcysta” byłby tu bardzo wskazany. (Szczególnie tendencyjne informacje 

dotyczące Kościoła zdają się sugerować, że instytucja ta zmaga się ostatnio       

z tyloma drastycznymi problemami i skandalami, że aż dziwne, iż w ogóle 

jeszcze istnieje.) Nawet proste zwrócenie uwagi na ów fakt braku równowagi 

informacyjnej powoduje od razu wytoczenie ciężkich kontrargumentów           

w rodzaju: „żądanie powrotu cenzury”. Na to można jedynie logicznie 

odpowiedzieć, że cenzura to był urzędowy zakaz publikowania niewygodnej 

prawdy, a to oczywiście jakościowo różni się od pisania wygodnych 

przekłamań. Gdy kończy się logika wówczas zaczynają się argumenty mętne, 

demagogiczne: „ciemnogród” itp. Czasem zaczyna się imputowanie, że 

wyraziciel odmiennego poglądu chciałby powrotu jakiegoś niesławnego okresu 

historii (co mu nawet przez myśl nie przeszło). I wtedy rzeczowa dyskusja staje 

się praktycznie niemożliwa. 

 

Nauka i religia czyli ogień i woda 
 

Atrybutami nauk przyrodniczych są z jednej strony jako metoda: 

obserwacja lub planowy eksperyment; z drugiej natomiast jako wyzwanie oraz 

cel: poznanie, zrozumienie, przewidywanie nowych zjawisk, na koniec zaś – 

zastosowania techniczne. Ilościowe przewidywania nowych, często 

nieoczekiwanych zjawisk, których nigdy wcześniej nie obserwowano oraz 

efektowne zastosowania praktyczne dają poczucie pełni zrozumienia, więcej – 

panowania nad danym zjawiskiem czy nad konkretnym fragmentem przyrody. 

Sukcesy takie są też źródłem zrozumiałej dumy odkrywców, oczywistym 

przejawem potęgi intelektu człowieka, a często też, jak pokazuje historia, 

przyczyną przyziemnej rywalizacji oraz zazdrości ambitnych, lecz mających 

mniej szczęścia, lub po prostu mniej uzdolnionych konkurentów. 

Atrybuty religii są dokładnie przeciwne: niezrozumienie i tajemnica. 

Wszelkie próby rozumowego zgłębienia istoty zasadniczych pojęć, o których 

mówi religia są z natury swej niemożliwe
7
. Natomiast planowy eksperyment 

byłby tu czystym absurdem
8
. 

                                                
7 Nawet tak mało fundamentalne nauki jak botanika czy geografia dopracowały się metody, którą jest 

klasyfikacja lub proste nazewnictwo badanych obiektów. Skoro nie możesz czegoś zrozumieć, to chociaż nadaj 

temu imię. W religii nawet i to nie jest dane. Koronnym przykładem jest imię Boga. W Księdze Wyjścia 

(3,13-14) czytamy: „Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 

mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg 
Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was”. 

Papież Benedykt XVI, wytrawny teolog, pisze na ten temat tak: „[Bóg] nie może mieć imienia pośród innych 

imion. Toteż odpowiedź Boga [na pytanie Mojżesza o Jego Imię] zawiera w sobie zarazem odmowę i zgodę. 

Bóg mówi o sobie po prostu: „Jestem, Który Jestem”. On jest – nic więcej. Ta odpowiedź jest imieniem i nim 
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Sytuacja taka jest dla jednych powodem nieustannego niepokoju, dla innych 

zaś – źródłem irytacji, obrazą dla intelektu, wręcz argumentem za odrzuceniem 

religii. Są i tacy, którzy czują podświadomą, złośliwą satysfakcję. 

Przedstawiane są proste, pretendujące do naukowych i pozornie logiczne 

argumenty typu: poznanie jest dobre, „racjonalne” i prowadzi do postępu, zaś 

jego brak, czyli niewiedza jest oczywistym złem i synonimem zacofania. 

Założenie istnienia jedynego i wyjątkowego Bytu, który odpowiada za trwanie  

i los świata, ale który jest z natury swej niepoznawalny, zdaje się automatycznie 

zwalniać z intelektualnego wysiłku. Zatem wszelkie próby pogodzenia tych 

dwu dziedzin: nauki i religii to jakby łączenie ognia i wody. Zgodne ich 

współistnienie wydaje się niemożliwe. Każdy próba zbliżenia musi szybko 

doprowadzić do nieusuwalnej sprzeczności, konfliktu, wręcz wojny. 

Sprawa ta ma też aspekt psychologiczny. O ile przyczyny konfliktów są 

zwykle niejasne, to sam ich przebieg jest prosty, nie wymaga intelektualnego 

wysiłku. Potrzeba konfliktu jest dla wielu przemożna, choć często 

nieuświadamiana. To paradoksalne, że konflikt nie musi wymagać logicznego 

uzasadnienia
9
. W konflikcie można sprawdzić swe możliwości. Ma on też 

pozory bycia zjawiskiem inspirującym, wręcz kreatywnym. Można go wytrwale 

opisywać, bez końca analizować, świadomie zaostrzać, a także utożsamiać się   

z jedną ze stron. To ostatnie może być z kolei pozorną ucieczką od samotności 

– tej przykrej choroby współczesnego świata
10

. 

W przeszłości często przywoływany był też inny, prosty łańcuch wynikania: 

tajemnica (w domyśle: religia) to niepewność, a ta z kolei rodzi strach. Na 

szczęście nauka wytrwałym wysiłkiem kolejnych pokoleń uczonych stopniowo 

wyjaśnia zagadki, niweczy niepewność, pozbywa się tajemnic. Oczywiście      

                                                                                                                                                  
nie jest.” Czytając taki wywód ktoś o mentalności zawodowego logika będzie odruchowo protestował, ale 

najwyraźniej nie jest to właściwe miejsce dla uprawiania logiki. 
8 Do takich jawnych absurdów zaliczyć należy eksperymenty mające na celu zważenie ludzkiej duszy. W tym 

celu amerykański lekarz Duncan MacDougall, praktykujący na przełomie XIX i XX w. w Haverhill w stanie 

Massachusetts, umieszczał dyskretnie łóżka z pacjentami w stanie agonalnym na wadze i obserwował różnicę 

jej wskazań tuż przed i zaraz po śmierci. Według niego dusza ludzka ważyła średnio ¾ uncji (ok. 21 gramów). 

Eksperymentator w swych naukowych zapędach rozszerzył przedmiot badań na zdychające psy 

(prawdopodobnie otrute!), które – całkiem zgodnie z doktryną – nie wykazywały śladów duszy. Wyniki tych 

„badań” zostały opublikowane w 1907 r. w „New York Times” oraz w „American Medicine”. Społeczność 

medyczna uznała te rewelacje za niewiarygodne i kuriozalne. – Innym problemem, kiedyś poważnym, obecnie 
bez znaczenia, była próba odpowiedzi na pytanie: Gdzie dokładnie znajduje się piekło? (w gorącym centrum 

Ziemi?). Zrozumienie, że nie jest to konkretne miejsce w przestrzeni, ale stan (co nie przeczy jego ponurej 

realności) zajęło parę wieków. – Wreszcie pozornie logiczne, lecz w gruncie rzeczy naiwne, jałowe                    

i prowadzące do paradoksów dociekania w rodzaju: Co robił Bóg przed początkiem czasu? 
9 Przykładem wnikliwej analizy psychologicznej długiego i beznadziejnego konfliktu jest mało znane, ale 

znakomite opowiadanie Josepha Conrada Pojedynek. Opowieść żołnierska (1920 r.) w mistrzowski sposób 

sfilmowane przez Ridleya Scotta w r. 1994 pod tytułem The Duellists (nagroda w Cannes). Dwaj oficerowie 

napoleońscy pojedynkują się ze sobą regularnie i nader zaciekle przez 16 lat i od samego początku żaden z nich 

nie wie, o co naprawdę poszło. Wobec wzajemnej wrogości na dalszy plan schodzą nawet wojny napoleońskie. 

Ktoś postronny „wyjaśnia” tę absurdalną sytuację słowami: „Musieli być wrogami już w poprzednim 

wcieleniu”. 
10 Tadeusz Tołłoczko, Człowiek jako misterium, wykład na posiedzeniu plenarnym w Polskiej Akademii 

Umiejętności, Kraków, 6 III 2010. Wykład wybitnego chirurga zawierał kilka „niepoprawnych politycznie” 

stwierdzeń, m. in. takie: „Ludzie zwykle nie mają nic przeciw zasadom Dekalogu; gorzej gdy trzeba według 

nich żyć”. 
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w jawnym konflikcie z religią tylko nauka może być zwycięska. Kiedyś,          

w dawnej epoce (której tak łatwo nadać przydomek prymitywnej) obszary pełne 

tajemnic i białych plam na mapach poznania wypełniał Bóg; teraz, w miarę 

ogromnego postępu nauki, obszary te skurczyły się, a wraz z tym także              

i domeny początkowo podległe wyłącznie Bogu. Władający niegdyś całością 

Bóg, za sprawą nieuchronnego postępu i zwycięskiej nauki, został ostatecznie 

panem nicości i jako taki stracił rację bytu. I tak absurd sięgnął zenitu: walka 

nauki z religią stała się wręcz synonimem walki dobra ze złem
11

. 

Dzisiejsi naukowcy wyznają czasem radykalny pogląd, że uczciwy 

naukowiec nie może być religijny. Było dla mnie pewnym zaskoczeniem, że 

takie właśnie opinie, i to z ust znanych polskich uczonych, padały na sesji 

naukowej na temat: Czy nauka zastąpi religię? zorganizowanej w Krakowie     

w październiku 2008 r. Do wymienionych poprzednio zaskakujących implikacji 

typu: religia to strach, irracjonalność, zło itp. doszła kolejna: religia to 

nieuczciwość. 

 

Uczeni i Bóg 
 

Na temat religijności ludzi nauki można powiedzieć wiele i jest to temat na 

osobne opracowanie. Niejeden raz robiono w tej kwestii solidne sondaże            

i badania statystyczne. Oczywiście, wiele zależy tu od konstrukcji zadanych 

pytań. Na użytek jednej z ankiet robionych wśród naukowców amerykańskich 

przez psychologa Jamesa H. Leubę w roku 1914 i ponownie w roku 1933 

przyjęto „dwa filary religii chrześcijańskiej”, bez których „nie może ona 

przetrwać” (sformułowania Leuby): 1. Bóg, który reaguje na modlitwy, 2. Życie 

po śmierci. Dopuszczalne odpowiedzi były najprostsze z możliwych: tak/nie/nie 

wiem. Badanie według ankiety Leuby powtórzono w latach 90-tych XX wieku  

i wynik był bardzo podobny. Tylko 40% ankietowanych to wierzący
12

. Zatem  

w sondażach wśród amerykańskich naukowców Bóg wyraźnie przegrał. 

Chciałbym się tu zatrzymać nad dwoma wynikami wspomnianych ankiet, 

które w cytowanym artykule Larsona i Withama budzą niedosyt. 

Po pierwsze, wynika z nich jednoznacznie, że najwięcej ateistów jest wśród 

biologów, nieco mniej – wśród fizyków. Biolog Luis Wolpert wyjaśnia to tak: 

Współczesny biolog naprawdę wierzy, że jeśli zejść do poziomu cząsteczki 

DNA, to wszystko staje się zrozumiałe. W świecie kwantów i Wielkiego 

Wybuchu wszystko jest tak „dziwaczne i niedorzeczne, że samo pojęcie 

zrozumienia niemal traci sens”. Stąd fizycy mają jeszcze trochę miejsca dla 

Boga; podobnie matematycy, zwłaszcza zwolennicy platonizmu, którzy 

                                                
11

 Por. znamienny tytuł telewizyjnego filmu dokumentalnego: Źródło wszelkiego zła? (ang. The Root of All 

Evil?). Autorem scenariusza i reżyserem jest brytyjski zoolog i etolog Richard Dawkins (ur. 1941). Przesłanie 
filmu jest krótkie: bez religii świat byłby o wiele lepszy. Dawkins uważa, że religia to „niebezpieczny nonsens, 

który uczy wrogości wobec innych ludzi”. Dla niego historycznym i geograficznym centrum wszystkiego, co 

złe w religii jest Jerozolima. 
12 Edward J. Larson, Larry Witham, Naukowcy a religia w USA, „Świat Nauki”, listopad 1999. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
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czystym umysłem badają piękne struktury – domniemane odwzorowania 

nadprzyrodzonego intelektu. Ale biologowie są już od tego wolni. 

Świadomie pozostawię to bez komentarza. Nie mogę jednak nie 

skomentować drugiego wyniku tych ankiet. Okazało się jednoznacznie, że 

wśród członków amerykańskiej bardzo elitarnej NAS (National Academy of 

Science) jest wyraźnie więcej ateistów, niż wśród szeregowych naukowców. 

(Trzeba przypomnieć, że NAS została ustanowiona przez amerykański Kongres 

w roku 1863, który mianował pierwszych jej członków oraz upoważnił ich, by 

kolejnych wybierali już sami.) 

I stąd natychmiastowe pytania: Czy wielkie umysły są z natury bardziej 

antyreligijne? A może akademicy zapraszają do swego grona głównie ateistów? 

– Jest po trosze i tak, i tak (It is a bit of both) – opowiada szczerze Michael 

Ruse, angielski filozof biologii. Szczerze, ale nieprecyzyjnie. Bo jeśli w jakimś 

stopniu zachodzi też ta druga możliwość, to wówczas rzecz trzeba nazwać 

wyraźnie: dyskryminacja uczonych wierzących. Zresztą autorzy cytowanego 

tekstu wcale tego nie ukrywają: „Otwarcie wyznający swą wiarę członkowie 

Akademii z pewnością nie czuliby się w tym gronie swobodnie, zwłaszcza 

gdyby ich poglądy teologiczne były konserwatywne”
13

. 

 

* 

Przyglądając się dokładniej widzimy wyraźnie, że prosty początkowo obraz 

mocno się komplikuje. Nie chodzi zresztą tylko o to, jak często uczeni mówią   

o Bogu, ale też o to, co i jak o Nim mówią. Czasem okazuje się, że ów „Bóg” 

uczonych nie ma nic wspólnego z Bogiem Biblii i Bogiem teologów. 

Przypomnę tu dwa, względnie dobrze znane, ale znamienne, niemal modelowe 

przykłady z przeszłości. 

Albert Einstein (1879-1955) często odwoływał się do Boga, a wypowiedzi 

te miały zwykle postać lapidarnych aforyzmów, często potem powtarzanych 

przez dziennikarzy oraz przez laików. Einstein miał silną osobowość i często 

poczuwał się do tego, by występować w roli moralizatora
14

. Żywiołowo nie 

znosił żadnych dogmatów i z miejsca gotów był je podważać. Na polu fizyki 

podejście takie dało znakomite wyniki, doprowadzając do koncepcji 

rewolucyjnych i, co najważniejsze, doskonale zgodnych z obserwacjami. 

Z czasem stał się jednak niewolnikiem własnych sukcesów. Ceną tego była 

uporczywa opozycja wobec nowych idei kwantowych odkrytych przez młodsze 

pokolenie fizyków w latach 20-tych XX stulecia, a także osamotnienie. To 

ostatnie nie przeszkadzało mu wcale; jego wewnętrzny świat myśli był 

dostatecznie bogaty. 

Ale religia, z samej swej natury, pełna jest niemożliwych do logicznego 

uzasadnienia, „niedowodliwych” dogmatów. Stąd natychmiastowy, gwałtowny, 

wręcz podświadomy sprzeciw. Cecha typowa dla pewnych ludzi. Nieco 

młodszy od Einsteina Leo Szilard (1889-1964) poczuł pewnego dnia 

                                                
13 Edward J. Larson, Larry Witham, ibidem, str. 74. 
14 Charles P. Snow, Przedmowa do Apologii matematyka G. H. Hardy‟ego, Prószyński i Ska, 1997 r. 
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niezadowolenie z dekalogu Mojżesza i w związku z tym sformułował – po 

prostu – nowy dekalog, który mu już odpowiadał
15

. Drugie z przykazań jego 

wersji brzmiało: „Obierz godny cel swoich działań, ale nie zadawaj pytania, na 

ile jest on realny; liczy się to, że dasz innym przykład i wzór do naśladowania,   

a nie to, czy zdołasz go osiągnąć”. Szilard pozostał temu wierny. W ten sposób, 

jako pierwszy z fizyków, wpadł na koncepcję broni jądrowej. (Trzeba dodać, że 

również jako pierwszy prowadził aktywną kampanię przeciw jej użyciu.) 

Einstein nie wykazał aż takiej ekstrawagancji, by korygować Mojżesza            

(a dokładniej, samego Jahwe). Ale w jego przekornej i niezależnej naturze 

nigdy nie było miejsca na dogmatyczną religię. 

Sądzę, że Einstein był postacią pełną skrywanych sprzeczności. Surowy,     

a czasem nawet cynicznie bezduszny wobec najbliższych wykazywał jednak 

nieograniczoną cierpliwość wobec matematycznych równań i praw fizyki,         

z którymi zmagał się do samej chwili śmierci. Był pokorny w żmudnym 

procesie dochodzenia do prawdy wobec zagadek przyrody i uczciwe nie 

ukrywał swych porażek. Jednocześnie rzucał jak z rękawa pretendującymi do 

natchnionych, autorytatywnymi stwierdzeniami na temat religii i Boga. Te 

ostatnie krążą do dziś, a jedynym ich uzasadnieniem jest to, że wypowiedział je 

człowiek oszołamiających naukowych sukcesów. Skoro był tak genialny jako 

fizyk, to czemu miałby się mylić w kwestiach religijnych? Przykazania religijne 

są przecież mniej wyrafinowane od rachunku tensorowego czy niepojętych 

paradoksów świata kwantów. 

 

Jestem głęboko wierzącym ateistą […] Jest to poniekąd 

zupełnie nowy rodzaj religii […]. 

Wierzę w Boga Spinozy, który przejawia się w harmonii 

wszystkiego, co istnieje, a nie w Boga, który zajmowałby się 

losem i uczynkami każdego człowieka […]. 

Nie mogę również, ani też nie chcę wyobrażać sobie, że 

człowiek trwa dalej po swej fizycznej śmierci; nadzieję na to 

pozostawiam ludziom słabego ducha, którzy żywią ją ze 

strachu lub niedorzecznego egoizmu
16

. 

W walce o dobro etyczne nauczyciele religii muszą się 

zdobyć na odwagę, by odrzucić doktrynę Boga osobowego
17

. 

 

Pozostaje niepojętą zagadką, dlaczego osobowy Bóg miałby być 

„nieetyczny” i dlaczego wiara w życie pozagrobowe miałyby być skutkiem 

„słabego ducha” lub „niedorzecznego egoizmu”. Nie ulega wątpliwości, że Bóg 

Einsteina nie ma nic wspólnego z Bogiem chrześcijan, którego podstawowym 

atrybutem jest nieskończone miłosierdzie. To jeszcze nie budzi oporów, bo 

miłosierdzie to dostojnie brzmiący synonim miłości, a tę z kolei przytacza się  

                                                
15 Freeman Dyson, Birds and Frogs, „Notices of the AMS”, vol. 56, nr 2, February 2009. 
16 Einstein w cytatach. Zebrała Alice Calaprice, Prószyński i Ska, Warszawa 1997, str. 153 i nast. 
17 Edward J. Larson, Larry Witham, ibidem, str. 78. 
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w rozmaitych, dalekich od istoty rzeczy kontekstach. Stąd jest to pojęcie dobrze 

oswojone (np. „film o miłości”, „miłość od pierwszego wejrzenia”). Opory 

budzi sposób, w jaki Boże miłosierdzie faktycznie objawiło się w historii, czyli 

wcielenie, ofiara z życia i krzyż, a to już jest – jak pisze św. Paweł – zgorszenie 

dla jednych, a głupstwo dla innych (por. 1Kor 1, 23). Mahometanie, którzy 

wierzą w jedynego Boga i czczą Chrystusa jako jednego z proroków, także 

zdecydowanie odrzucają koncepcję wcielonego Boga jako dobrowolnej ofiary 

za ludzi. 

Powiedziałbym więcej. Pobieżny przegląd wypowiedzi Einsteina na temat 

religii robi wrażenie dobrotliwe i sympatyczne. Ludzie o prostodusznej, 

ludowej religijności mogą czuć zadowolenie, zwłaszcza czytając – wyrwane     

z kontekstu – lapidarne powiedzenia w rodzaju „Nauka bez religii jest ułomna, 

religia bez nauki jest ślepa”. Zdanie, które w zasadzie mogłoby być mottem 

encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio. Ale dokładne przyjrzenie się jego 

poglądom nie zostawia wątpliwości, że tkwi tam elementarny i niebezpieczny 

błąd polegający na nieuprawnionym użyciu tego samego terminu „religia” na 

oznaczenie czegoś, co z religią nie ma nic wspólnego, a jest tylko swobodnym 

wytworem umysłu Einsteina przypadkiem (a może rozmyślnie) tak samo 

nazwanym. 

Jak zatem widać, czasem łatwiej jest śledzić ewolucję Wszechświata            

i zgłębiać zawiłe prawa, które nim rządzą, niż w tymże samym Wszechświecie 

dostrzec ukryte ślady Boga. Einstein był dalekowzrocznym prorokiem fizyki,    

a jednocześnie żenującym, choć bardzo pewnym siebie amatorem w kwestiach 

religii. Jego duchowym krewnym i spadkobiercą jest amerykański fizyk Steven 

Weinberg (ur. 1933), jeden z ostatnich wielkich teoretyków, człowiek 

naukowych sukcesów, który nie stroni od cierpkich uwag na tematy religijne. 

Obrażony na (rzekomo miłosiernego) Boga za nieuleczalny nowotwór jego 

matki, chorobę Alzheimera, która dotknęła jego ojca, a także za śmierć wielu 

swych krewnych w Holokauście rozwiązał Jego kwestię radykalnie i ostatecznie 

– po prostu odmówił Mu prawa do istnienia
18

. Inne znamienne rozumowanie 

Weinberga jest takie: natchniony autor starotestamentowych psalmów 

wyśpiewywał chwałę Stwórcy, którą dostrzegał w gwiazdach. A dziś wiemy, że 

są to odległe, gigantyczne kule gazowe, utrzymywane przez równowagę między 

grawitacją a ciśnieniem, a których blask pochodzi z reakcji termojądrowych. 

Zatem „gwiazdy nie mówią nam ani mniej, ani więcej o chwale Boga, niż 

kamienie wokół nas”. To, co ewentualnie mogłoby nam dać jakiś „wgląd w akt 

stwórczy Boga […] to ostateczne prawa natury”
19

. A zatem ponownie idea 

Einsteina Boga manifestującego się w matematycznych prawach świata. I tu 

przypomina mi się naiwnie szczere pytanie na internetowej liście dyskusyjnej 

„Tygodnika Powszechnego” po moim artykule w związku z Nagrodą 

Templetona dla ks. prof. Michała Hellera (2008 r.), który użył kiedyś dość 

                                                
18 Por. przegląd poglądów Weinberga na religię: Agnieszka Przychodzeń, Ostateczna tajemnica. Czy możliwy 

jest konstruktywny dialog między nauką a religią?, „Wprost”, 9 maja 1999. 
19 Steven Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, rozdz. 11 Co z Bogiem?, Zysk i Ska 1994, s. 191. 
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karkołomnego skrótu myślowego: „Pan Bóg jest matematyką”
20

, jakby odległej 

aluzji czy parafrazy zwrotu „Deus caritas est”. Wspomniane pytanie brzmiało: 

„Czy to oznacza, że teraz będziemy się modlić do równań różniczkowych          

i wiązek włóknistych?!” 

 

 
 

Sławni ale niekonsekwentni ateiści: 

Einstein (ateista „głęboko wierzący”) i Hardy (ateista walczący z Bogiem) 
 

Wybitny matematyk angielski Godfrey Harold Hardy (1877-1948) miał 

dużo fantazji: wykreował na swój użytek osobliwego „Boga”. (Natomiast, choć 

brzmi to niewiarygodnie, przez całe życie jego religią – a już na pewno 

osobliwym substytutem sakramentów – była gra w krykieta. Przed śmiercią, po 

nieudanej próbie samobójczej, powiedział: „Gdybym wiedział, że dzisiaj umrę, 

chciałbym przedtem wysłuchać ostatnich wyników rozgrywek w krykieta”. 

Prawdopodobnie los zaspokoił to osobliwe życzenie
21

.) 

Ludzie, z którymi przebywał podkreślali jego osobisty urok, wyrafinowane 

poczucie humoru i błyskotliwą inteligencję. Wobec kolegów był życzliwy, choć 

też bardzo wymagający. A jednak czuł, wspominaną powyżej, intensywną 

potrzebę konfliktu – intelektualnego, metodycznie rozgrywanego i to na 

najwyższym poziomie. Czy może być bardziej imponujący adwersarz, niż sam 

Bóg? I chociaż od wczesnej młodości Hardy deklarował się jako zdecydowany  

i konsekwentny ateista, to jednak, na użytek takiego konfliktu wykreował         

w swym umyśle „Boga” jako godnego siebie przeciwnika. W ten sposób, 

paradoksalnie, jego wiara była niewątpliwie żywa i widoczna na co dzień. 

                                                
20 Michał Heller, Jak powstał świat, wywiad dla tygodnika „Polityka”, nr 52-53, 2004/2005. 
21 Charles P. Snow, op. cit., s. 18. 
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Ten jego „Bóg” nie przypominał „Boga” Spinozy-Einsteina: objawionego  

w harmonii świata, choć ukrytego w gąszczu matematycznych równań. Chociaż 

niewidzialny i wszechmocny, był jednocześnie przekorny, wręcz złośliwy. 

Przed tymi złośliwościami należało się inteligentnie bronić wyprowadzając Go 

w pole. Był to rodzaj intelektualnych podchodów, swoistej prywatnej wojny     

z Bogiem. Kiedy na przykład Hardy miał ochotę grać w ulubionego krykieta      

i w tym celu życzył sobie dobrej pogody, specjalnie wychodził z domu w kilku 

ciepłych swetrach, z pożyczonym od siostry parasolem i okazałym plikiem 

papierów. Całe to przedstawienie nazywał „anti-God battery”. Obserwujący go 

Bóg – rozumował – dojdzie do wniosku, że Hardy, spodziewając się deszczu, 

idzie pracować naukowo i na złość ześle mu piękną pogodę. A wówczas on 

będzie mógł grać w krykieta. (Nawiasem mówiąc, na niebie nie było wtedy 

śladu chmur!) 

Jak zatem widać „Bóg” wykreowany w wyobraźni Hardy‟ego, choć 

potężny, nie był wszechwiedzący. Był natomiast po ludzku zazdrosny o jego 

sukcesy naukowe! Wiarygodna anegdota głosi
22

, że Hardy wybrał się kiedyś 

statkiem do Danii, by odwiedzić w Kopenhadze matematyka Haralda Bohra
23

. 

Bohr miał już wtedy kilka własnych ważnych wyników z teorii liczb i Hardy 

żywił nadzieję, że razem uda im się rozstrzygnąć hipotezę Riemanna
24

. Przed 

powrotem, widząc, że morze jest wzburzone a statek niewielki, obmyślił nader 

wyrafinowany sposób, swoistą polisę ubezpieczeniową na to, by szczęśliwie 

wrócić do Anglii. Mianowicie wysłał do Bohra pocztówkę ze stwierdzeniem, iż 

udowodnił hipotezę Riemanna, a ten w pierwszej chwili wziął to za dobrą 

monetę. Niektórzy dodają, że zamieścił też zdanie: „Pocztówka jest zbyt mała, 

by przytoczyć tu dowód” – wyraźną aluzję do sławnej uwagi Pierre‟a Fermata 

na marginesie Arytmetyki Diofantosa. Gdyby zatem zginął (oczywiście z ręki 

złośliwego „Boga”) idąc na dno razem z rzekomym „dowodem”, to przeszedłby 

do historii jako ktoś sławny. Zazdrosny o tę sławę „Bóg” z pewnością nie 

dopuściłby do tego i – chcąc, nie chcąc – umożliwiłby mu przeżycie. Pewien 

kolejnego zwycięstwa zadowolony Hardy wrócił bez szwanku do domu. 

Intelektualne zmagania z samym Bogiem w wykonaniu człowieka, który 

oficjalnie w Niego nie wierzył. Jednym z jego marzeń – prócz rozstrzygnięcia 

hipotezy Riemanna – był „ścisły dowód na nieistnienie Boga”. Jak to możliwe, 

by ten, który w swoim czasie był piątym w rankingu najwybitniejszych 

matematyków świata nie dostrzegł tu całkiem elementarnego błędu logicznego? 

                                                
22 Marcus Du Sautoy, Music of the Prime Numbers. Autor tej niezłej książki popularnonaukowej, matematyk, 

sam zdeklarowany ateista, pisze o tym z niekłamaną satysfakcją. 
23 Harald August Bohr (1877-1951), wybitny matematyk duński, młodszy brat fizyka Nielsa Henrika. 

Pozostawał w cieniu potężnej osobowości swego sławnego i wpływowego brata. Zostawił po sobie trwałe          

i ważne twierdzenia (w przeciwieństwie do Nielsa, który stworzył mocno już archaiczny model atomu wodoru   

i przyprawiającą o niedosyt koncepcję komplementarności w mechanice kwantowej). Po II wojnie światowej 

Harald kierował duńskim komitetem pomocy Polsce. 
24 Ważny, skrajnie trudny i do dziś nie rozstrzygnięty (nierozstrzygalny?) problem teorii liczb postawiony 
mimochodem przez Riemanna w 1859 r. Jest to hipoteza zakładająca, że wszystkie pierwiastki (z wyjątkiem 

pewnych trywialnych) dobrze określonej funkcji analitycznej leżą dokładnie na prostej. Hardy był już na dobrej 

drodze: dowiódł, że na tejże prostej leży ich nieskończenie wiele. Chodzi o to, by pokazać, że leżą  tam 

wszystkie bez wyjątku. 
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Błąd metodologiczny: dosłowna interpretacja tekstów Biblii 
 

W okresie Średniowiecza Kościół był jedynym mecenasem nauki, w tym 

nauk przyrodniczych. Wtedy też nie było precyzyjnego rozróżnienia zagadnień 

teologicznych, filozoficznych i przyrodniczych. Jak powiedział w jednym         

z wywiadów ks. prof. Michał Heller: 
 

W czasach nowożytnych ta funkcja wyślizgnęła się          

z Kościołowi z ręki. Z jednej strony dobrze się stało, z drugiej 

źle. Może dobrze, gdyż badanie przyrody nie jest zadaniem 

Kościoła, a z drugiej strony, stracił on kontakt z jednym         

z najbardziej żywotnych włókien ogólnoświatowej kultury. 
 

Wcześniej jednak odwoływanie się do autorytetu Biblii w najróżniejszych 

kwestiach nie było niczym nienaturalnym. U zwolenników Marcina Lutra 

(1483-1546), podejście takie zyskało formalną postać zasady Sola scriptura 

(czyli Tylko Pismo [jest źródłem prawd wiary, a nie wtórne komentarze, 

tradycja, a tym bardziej normy ustanowione przez Kościół]). 

Według relacji niejakiego Johna Aurifabera, uczestnika tradycyjnych dysput 

przy obiedzie z udziałem Lutra, miał on powiedzieć (było to w roku 1539, tj. 

cztery lata przed wydaniem De Revolutionibus Kopernika): 
 

Wspomniano o nowym astrologu (sic!), który chciał 

dowieść, że ziemia porusza się i chodzi wokoło, a nie 

firmament albo niebo, słońce i księżyc… Ten głupiec (Der 

Narr) chce wywrócić całą sztukę astronomii! Ale, jak 

wskazuje Pismo Święte, Jozue kazał zatrzymać się słońcu,     

a nie ziemi. 
 

Fragment Starego Testamentu, który Luter miał na myśli brzmi (Księga 

Jozuego, 10,12–13): 
 

W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc 

Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań słońce, 

nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu! 

I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się 

lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze 

Sprawiedliwego: Zatrzymało się słońce na środku nieba          

i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu? 

Według innej z zachowanych relacji przekazanej przez Anthony‟ego 

Lauterbacha Luter określił Kopernika mniej dosadnie („ten facet”), niemniej 

ogólna wymowa pozostała ta sama: Biblia jednoznacznie wyklucza ruch Ziemi. 

Niewątpliwie była to zupełnie nieuprawniona ekstrapolacja zasady Sola 

scriptura z obszaru objawionej religii na obserwacyjną naukę. 

Oczywiście Luter był za to mocno krytykowany, a jego współwyznawcy 

musieli się do tej krytyki odnieść. Trudno się dziwić, że usilnie próbowali 
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usprawiedliwić, czy choćby tylko złagodzić niefortunną wypowiedź ojca 

reformacji. Linia obrony była na ogół taka: Owszem, Luter wykazał obojętność 

i ignorancję, ale nie wrogość w stosunku do Kopernika. W swych licznych 

pismach nigdy nie skrytykował otwarcie koncepcji heliocentrycznej
25

. 

Natomiast trochę dziwne jest przeniesienie winy za pochopny sąd Lutra na 

dwu XIX-wiecznych historyków niemieckich: Franza Beckmanna i Franza 

Hiplera (kładzie się nacisk, że byli to historycy katoliccy), którzy na podstawie 

tej wypowiedzi zrobili z Lutra wroga Kopernika. Dostało się też kilku innym 

„wpływowym” historykom, którzy rozpropagowali te wtórne poglądy zamiast 

sięgnąć do oryginalnych źródeł. Tyle, że jedyne oryginalne źródła to dwie 

wspomniane wyżej relacje, a te są ewidentnie jednoznaczne. 

 

 
 

Marcin Luter (1483-1546) 
 

W posępnym okresie ortodoksyjnego i dogmatycznego marksizmu, gdy 

Biblię próbowano zastąpić dziełami Marksa i Lenina, regułą były testy teorii 

naukowych, jako zgodnych lub nie z jedynie słuszną doktryną. Mogły one być 

dialektyczne poprawne lub idealistyczne. (Nota bene, mechanika kwantowa 

przeszła ten test negatywnie i fakt jej doskonałej zgodności z doświadczeniem 

nie miał tu nic do rzeczy!) Na międzynarodowym kongresie matematycznym   

w Zurichu w roku 1932 szef delegacji sowieckiej, niejaki E. Kolman, cytując 

poglądy z rękopisów pozostawionych przez Marksa, poddał krytyce rachunek 

różniczkowy. W sprawozdaniu z tego kongresu czytamy (pisownia ówczesna): 
 

[…] Marx zajmuje się krytyką rachunku różniczkowego, 

dopatrując się w dokonywanej przez twórców tego rachunku 

                                                
25 Andreas Kleinert, Eine handgreifliche Geschichtslüge: Wie Martin Luther zum Gegner des kopernikanischen 

Weltsystems gemacht wurde: Reformationen und Wissenschaften, The story of Luther's anti-Copernicanism, 

Symposium der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, no 34, Wittenberg, 2003, vol. 26, no 2, pp. 101-111. 
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– Newtona i Leibniza – mistyfikacji, polegającej rzekomo na 

tem, że w stosunku przyrostu funkcji do przyrostu zmiennej 

ten ostatni jest różny od zera, przechodząc zaś do pochodnej, 

kładzie się go równym zeru. Komunikat ten był 

kompromitacją nietylko Marxa, który widocznie wydawał 

sądy o rzeczach, o których nie miał pojęcia, ale 

przedewszystkiem kompromitacją oficjalnego przedstawiciela 

matematyki sowieckiej, który powinien był chyba coś słyszeć 

o pojęciu granicy. Dyskusji komunikat tej nie wywołał 

żadnej, jedynie prof. Bernays z Genewy wyraził żal, że 

prelegent nie wyjaśnił, w jaki to sposób różniczkuje się po 

marksowsku, co sala przyjęła wybuchem śmiechu. 
 

W związku tym przypomina mi się też zgryźliwy pamflet George‟a 

Gamowa pod kwiecistym tytułem Czy należy odwoływać się do zasad 

marksizmu-leninizmu w kwestii połowu ryb i raków w rzekach i jeziorach Kraju 

Rad?
26

 

 

Kilka wybranych przykładów z historii relacji nauka a wiara 
 

Przytoczone poniżej przykłady są dość subiektywne i nie pretendują do 

kompletności. 

Starożytny poeta, epikurejczyk Lukrecjusz (ok. 97 – ok. 55 p. n. e.) w swym 

poemacie De rerum natura (O naturze wszechrzeczy) zalecał, by poprzez 

filozofię uwolnić się od strachu przed śmiercią, a także przez bogami. W swym 

dziele stawiał – postępową jak na owe czasy – tezę, że człowiek jest w stanie 

zapanować nad naturą, a jego prawdziwym wrogiem jest niewiedza. 

Kilkanaście wieków później francuski matematyk Pierre Simon markiz de 

Laplace (1749-1827) na uwagę Napoleona, że w swym znakomitym skądinąd 

dziele o strukturze świata Traité de mécanique céleste (1798–1827; Mechanika 

nieba) ani razu nie wspomniał o jego Stwórcy, miał odpowiedzieć, że taka 

„hipoteza nie była mi potrzebna”. Zatem Bóg jako hipoteza, w dodatku zbędna. 

Dlaczego? Jak to ściśle pokazał Laplace, grawitacyjne zaburzenia orbit planet  

w układzie słonecznym są okresowe i malejące; jest on zatem (przynajmniej    

w sensie mechaniki klasycznej) stabilny, nie wymaga ustawicznej 

nadprzyrodzonej interwencji. Z pewnością było to rozumowanie i logiczne,       

i racjonalne. Bóg jako czynnik stabilizujący układ słoneczny okazał się zbędny; 

same równania gwarantują stabilizację. Wobec tak precyzyjnego, 

matematycznego argumentu nawet sławnych pięć dowodów św. Tomasza         

z Akwinu na istnienie Boga można raz na zawsze odłożyć do lamusa. 

Był to oczywiście ulubiony przykład radzieckich popularyzatorów nauki     

a także działaczy z kręgów Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. 

Załóżmy jednak przeciwnie, że mianowicie równania rządzące układem 

                                                
26 Tytuł ten cytuję z pamięci. Przytoczył go w stanie wojennym na rekolekcjach akademickich w krakowskim 

klasztorze Dominikanów abp (wówczas ks.) Józef Życiński. Tekstu tego nie udało mi się odnaleźć. 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=101295&library=EB
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słonecznym implikują jego niestabilność, a Bóg w trosce o trwałość świata i los 

życia na Ziemi musi nieustannie wygaszać narastające zaburzenia. Jakże 

żałosny byłby to Bóg! 

Sytuacja, jaka zapanowała w połowie XIX w. była z pewnością naturalną 

reakcją na wcześniejszy stan rzeczy, czyli na pełne uzależnienie nauki od 

religii, w węższym znaczeniu – teologii. Stan ten wyrażało łacińskie określenie 

roli nauki: Ancilla teologie (służebnica teologii). Rozwój nauki i techniki nabrał 

wyraźnego przyspieszenia. I wtedy pojawili się dwaj duchowi spadkobiercy 

Laplace‟a, Amerykanie: John William Draper (1811-1882) oraz Andrew 

Dickson White (1832-1918), autorzy dwu obszernych dzieł, często później 

cytowanych: Historia konfliktu między religią i nauką (History of the Conflict 

between Religion and Science, Draper, 1874), Historia wojny nauki                    

z chrześcijaństwem i teologią (History of the Warfare of Science with Theology 

in Christendom, White, 1896). Zwróćmy uwagę: Draper mówi tylko                  

o „konflikcie”; dla White‟a, dwie dekady później, była to już „wojna”. 
 

  
John William Draper Andrew Dickson White 

 

Obydwie książki zasługują na uwagę; nie tyle ze względu na argumenty 

merytoryczne, które po upływie ponad wieku wydają się archaiczne i niewarte 

polemiki, co ze względu na przemożny wpływ, jaki wywarły one na swych 

czytelników, a także ze względu postacie ich autorów. Obydwaj byli 

poważanymi naukowcami. Draper był pionierem fotochemii i twórcą 

astrofotografii. Wykonał pierwsze zdjęcia Księżyca. Natomiast White miał 

wybitne zasługi w dyplomacji oraz na polu działalności oświatowej. Jego trwałą 

zasługą jest znana uczelnia, Cornell University w Ithaca w stanie Nowy Jork, 

której był założycielem i pierwszym rektorem. 
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Oto typowy przykład argumentacji stosowanej w książce Drapera. Odkrycie 

spłaszczenia Jowisza i Ziemi, tj. odstępstwo od kuli wskutek rotacji, jest jego 

zdaniem argumentem, że planety te ukształtowały czynniki mechaniczne, 

dokładniej: siła odśrodkowa, a nie transcendentny Stwórca… Z tym naiwnym 

zdaniem można jeszcze dyskutować. Ale trudno poważnie dyskutować              

z jawnymi przekłamaniami. Jednym z takich kuriozalnych przekłamań jest 

pogląd jakoby Biblia propagowała wiarę w płaskość Ziemi. 

 

Pius XII: pontyfikat czasu wielkich przemian i wyzwań 
 

Papież Pius XII (Eugenio Pacelli, 1876-1958), którego pontyfikat przypadł 

na lata 1939-1958, padł pośmiertnie ofiarą prymitywnej mistyfikacji. 

Prymitywnej, co nie znaczy, że nieskutecznej, bo trwa ona po dzień dzisiejszy,   

i to mimo złożenia wielu wyjaśnień i ujawnienia wielu wiarygodnych 

dokumentów. Wydaje się, że główną „winą” tego wielkiego papieża było po 

prostu to, że kierował Kościołem w tragicznym okresie, kiedy przemoc              

i pogarda dla ludzkiego życia ze strony stalinowskiego komunizmu oraz 

hitlerowskiego nazizmu osiągnęły apogeum. Miał też innego „pecha”: w 

powojennym etapie jego pontyfikatu nastąpił niespotykany wcześniej rozwój 

kosmologii, nauk biologicznych a także eksplozja rozmaitych technologii 

(elektronika, komputery, automatyka, astronautyka, przemysł chemiczny i in.). 

Papież Pius XII starał się zająć stanowisko wobec wielu problemów, jakie 

niósł żywiołowy rozwój nauki i techniki, który nastąpił w czasie jego długiego 

pontyfikatu. Niewielką próbkę tytułów jego przemówień zawiera poniższa lista 

dowodząca niebywałych wprost horyzontów intelektualnych, zadziwiającej 

otwartości i godnej podziwu, wszechstronnej kompetencji. Choć oczywiście 

kwestie teologiczne i kerygmatyczne były najważniejsze dla jego urzędu, nie 

ograniczał się tylko do nich
27

 Oto kilka zaledwie tytułów papieskich 

przemówień: 
 

 Rola inżyniera i jego formacja 

 W stronę podboju przestrzeni kosmicznej 

 Automatyka w perspektywie historycznej 

 Zapobieganie wypadkom przemysłowym 

 Energia jądrowa i jej użycie 

 Misja radia 

 Telekomunikacja w służbie ludzkości 

 Telewizja: jej zasady techniczne i ludzkie cele 

 Wykorzystanie nowoczesnych wynalazków 

 Amerykańskie odlewnie a wartości ludzkie 

                                                
27 Leo J. Haigerty, Pius XII and Technology, Walter Ong (red.), The Bruce Publishing Co. 1962. 



 89 

 Projektowanie samochodów: unia technologii i sztuki 

 Budowniczowie samolotów a duch człowieka 

 Ceramika: od starożytnego rzemiosła do współczesnych technik 

 Przemysł naftowy a ludzkie relacje 
 

 
 

Pius XII (Eugenio Pacelli) 
 

Jest faktem, że nie miał prostodusznej osobowości swego następcy, Jana 

XXIII (nie mówiąc już o charyzmatycznej osobowości Jana Pawła II),               

a fotografowany zwykle nie uśmiechał się i nie patrzył w obiektyw. 

Dziennikarze lubią powtarzać (bo takie rzeczy łatwo zrozumieć i podawać 

dalej), że w ostatnich latach życia unikał spotkań, ze względu na przykre ataki 

chronicznej czkawki. 

A jednak był autentycznym autorytetem moralnym. Na bieżąco śledził 

żywiołowy postęp nauki i techniki i w związku z tym wygłosił wielką ilość 

przemówień skierowanych do rozmaitych środowisk. Przede wszystkim jednak 

kierował powierzonym sobie Kościołem. Upowszechnił pojmowanie Kościoła 

jako Mistycznego Ciała Chrystusa (encyklika Mistici Corporis, 1943), wyłożył 

zasady katolickiej biblistyki, dążył do upowszechniania znajomości Pisma 

Świętego; polemizował z aktualnymi prądami filozoficznymi, odrzucając 

poglądy sprzeczne z wiarą; 1950 ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej 

Maryi Panny; angażował się w sprawy misji i tworzenie lokalnych hierarchii 

kościelnych; zakładał i popierał instytuty świeckie. 

Oczywiście, dla tych, co z sobie wiadomych powodów są niechętni 

chrześcijaństwu, brak oficjalnej reakcji Kościoła na jakiś nabrzmiały                  

i popularny w mediach problem powoduje od razu komentarze o jego braku 
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zaangażowania i oderwaniu od problemów epoki („Watykan jak zwykle 

milczy”); natomiast oficjalne i niezłomne stanowisko w jakieś kwestii moralnej 

też powoduje złośliwe komentarze liberałów („Nietolerancyjny Kościół wtrąca 

się, zabrania i straszy”). Słowem: tak źle, tak też niedobrze. Niemniej na ogół 

Pius XII cieszył się zasłużonym autorytetem (został wyróżniony przez tygodnik 

„Time” w roku 1943). Po jego śmierci przypomniano z wdzięcznością jego 

zasługi dla prześladowanych w czasie wojny, w szczególności ukrywanie         

w budynkach i posiadłościach kościelnych kilku tysięcy polityków 

antyfaszystowskich oraz włoskich Żydów. 

Jednak wkrótce potem dał o sobie znać ów informacyjny demon Maxwella, 

o który wspomniałem na początku. Nauka i religia, te wartości ponadczasowe 

zeszły na plan dalszy, a na czoło wysunęły się polityka i propaganda: elementy 

przemijające
28

 i nieprzewidywalne, choć chwilowo krzykliwe, a niekiedy nawet 

złowrogie. W roku 1963, za sprawą sztuki teatralnej Der Stellvertreter 

(Zastępca [tj. papież – zastępca, wikariusz Chrystusa]) niemieckiego 

dramaturga Rolfa Hochhutha (ur. 1931), pojawił się negatywy obraz zmarłego 

papieża – obojętnego dla losów prześladowanych antysemity, którego bardziej 

interesują finanse Watykanu. W tym samym duchu napisana jest też książka 

Johna Cornwella Hitler’s Pope (Papież Hitlera, 1999). Zarówno dramat, jak      

i książka nie opierają się na żadnych wiarygodnych dokumentach.                    

W komentarzach zwykło się je określać jako „kontrowersyjne”, ale, jak dobrze 

wiadomo, jest to popularny eufemizm używany na ogół w stosunku do tych, 

których – na przykład ze względu na polityczną poprawność – nie wypada 

obrazić bardziej trafnym określeniem: „kłamliwe”
29

. 

Łatwy do postawienia zarzut, że Pius XII oficjalnie nie potępił Holokaustu 

można skomentować jednoznacznie: takie potępienie niewątpliwie poprawiłoby 

jego wizerunek w oczach potomnych; jest jednak nader wątpliwe, czy zrobiłoby 

jakiekolwiek wrażenie na nazistach i czy zmieniłoby los ofiar. Wśród 

obiektywnych historyków panuje zgoda, że papież nie poszedł na taką 

populistyczną łatwiznę, prawie na pewno nieskuteczną, a mogącą jedynie 

rozwścieczyć potężnego wroga i spowodować eskalację represji. Zamiast tego 

wolał używać nacisków dyplomatycznych i faktycznie tak czynił. 

                                                
28 Cytowany powyżej Weinberg zauważa trafnie: „Cofnijmy się o 100 lat, do roku 1903. Jakie znaczenie ma 

teraz to, kto był wtedy premierem Wielkiej Brytanii czy prezydentem USA? Naprawdę liczy się to, że w McGill 

University Ernest Rutherford i Frederick Soddy pracowali nad istotą radioaktywności. […] Zrozumienie tego 

zjawiska pozwoliło fizykom wyjaśnić, dlaczego wnętrza Słońca i Ziemi są wciąż gorące, pomimo upływu 

milionów lat”. Dla Weinberga jest to jednocześnie argument przeciw dosłownej interpretacji Biblii i przeciw 

religii, ale to już inna kwestia. – Por. Steven Weinberg, Four golden lessons, „Nature” t. 426, str. 389             

(27 November 2003). 
29 Innym przykładem fikcji historycznej Hochhutha jest jego kolejna sztuka Żołnierze (1967), w której oskarżył 

on Winstona Churchilla o zlecenie zabójstwa generała Władysława Sikorskiego. Katastrofa samolotu Liberator 

w Gibraltarze 4 VII 1943 miała być celową inscenizacją maskującą wcześniejsze zabójstwo dokonane przed 

startem. Czeski pilot Edward Prchal, który rzekomo rozmyślnie doprowadził do katastrofy, w zmowie                
z zabójcami, miał być potem zlikwidowany przez brytyjskich agentów, jako niewygodny świadek. Prchal 

wystąpił z pozwem o zniesławienie i wygrał sprawę. Oczywiście, rewelacje te spotkały się ze zrozumiałym 

zainteresowaniem w Polsce, ale ostatnie badania szczątków generała na zlecenia IPN nie potwierdziły wersji      

o zabójstwie. 
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Zupełnie niedawno (2007), za sprawą informacji ujawnionych przez 

niejakiego Iona Michaiła Pacepę (ur. 1928 r.), zaufanego doradcę Ceauşescu      

i szefa rumuńskiego wywiadu w czasach komunistycznych (Departamentul de 

Informatii Externe, w skrócie DIE), który zbiegł na Zachód
30

, okazało się, że za 

powstaniem i wystawieniem perfidnego Zastępcy stał radziecki KGB. Sam 

Chruszczow znał i popierał plan trwałego zniszczenia dobrego imienia 

nieżyjącego papieża, a w konsekwencji też autorytetu Watykanu. 

Oczywiście, zawsze pozostaje problem wiarygodności szpiega, zwłaszcza 

zdrajcy. Czy kierują nim wyrzuty sumienia, czy zamiar ujawnienia prawdy, czy 

po prostu chęć wybielenia własnej przeszłości? W artykule z 2007 r. Pacepa 

napisał: „W moim poprzednim życiu, będąc w samym centrum zagranicznych 

wojen szpiegowskich Moskwy, zostałem włączony w plany oczernienia 

Watykanu. Pomysł polegał na przedstawieniu papieża Piusa XII jako człowieka 

zimnego i sympatyka nazistów [coldhearted Nazi sympathizer]”
31

. 12 maja 

2009 w artykule na temat twierdzeń Pacepy opublikowanym w „Jerusalem 

Post” można przeczytać, że „były dyrektor CIA James Woolsey zaręczył za 

wiarygodność Pacepy”. Co więcej, w artykule z czerwca 2009 opublikowanym 

w „American Catholic” stwierdzono, że dokumenty z archiwów watykańskich 

są zgodne z zeznaniami Pacepy. 

Rewelacje te powinny były zostać szeroko nagłośnione w naszej prasie, ale 

„jakoś” do tego nie doszło
32

. 

 

Niefortunne przemówienie 
 

Po tej dość długiej, ale koniecznej dygresji zdominowanej przez aspekty 

polityczne pora wrócić do głównego wątku. 22 listopada 1951 papież Pius XII 

                                                
30 Historia Pacepy mogłaby posłużyć za gotowy scenariusz niezłego szpiegowskiego filmu. W lipcu 1978 r. 

został on wysłany przez Ceauşescu do Bonn, do kanclerza Helmuta Schmidta, z poufną misją. Zamiast tego 

zgłosił się do ambasady amerykańskiej, skąd potajemnie przetransportowano go samolotem wojskowym do 

bazy sił powietrznych USA w Andrews koło Waszyngtonu. We wrześniu dostał w Rumunii wyrok śmierci, na 

wszelki wypadek – podwójny. Ponadto Ceauşescu wyznaczył za jego głowę dwa miliony dolarów. 

Wiadomości, którymi zbieg dzielił się teraz z Amerykanami musiały być naprawdę ważkie i dla wielu 

niewygodne, skoro Jaser Arafat i Muammar Kadafi dołożyli jeszcze po milionie. Ochrona Pacepy była jednak 
tak skuteczna, że reżim rumuński za kolejny milion wynajął samego Carlosa „Szakala”, międzynarodowego 

płatnego zabójcę, ale nawet jemu nie udało się namierzyć zbiegłego szpiega. Na pocieszenie, 21 lutego 1980 r., 

Carlos wysadził tylko w powietrze część budynku dyrekcji Radia Wolna Europa, które transmitowało wtedy 

wiadomości o ucieczce Pacepy. 

Dziesięć lat po upadku reżimu Ceauşescu rumuński Sąd Najwyższy anulował wyroki śmierci wydane na 

Pacepę (7 lipca 1999 r.), przywrócił mu rangę wojskową i nakazał zwrot skonfiskowanego majątku, ale 

ówczesny rząd odmówił. Na Zachodzie wywołało to serię zarzutów, że Rumunia nie jest jeszcze państwem 

prawa. Dopiero w 2004 nowy rząd po cichu przywrócił Pacepie generalskie szlify. 
31 Moscow’s Assault on the Vatican, National Review Online, January 25, 2007, 

http://article.nationalreview.com. 
32 Ronald J. Rychlak, The Play and the Plot to Denigrate the Pope. Jest to wnikliwy, bardzo rzetelnie 
udokumentowany tekst dostępny w Internecie. – W „Tygodniku Powszechnym” ukazały się dwa obszerne, ale 

mało pogłębione teksty Adama Bonieckego na temat Piusa XII pt. Samotność papieża (październik 2008) oraz 

tekst Bartłomieja Noszczaka Wstrzemięźliwość Piusa XII (październik 2009). W żadnym z nich nie wspomniano 

o faktach ujawnionych przez Pacepę. 
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wygłosił przemówienie do Akademii Papieskiej, kardynałów oraz włoskiego 

ministra szkolnictwa. Oto istotne fragmenty tego przemówienia
33

: 
 

Kiedy dociekliwy umysł bada fakty i ocenia je, to 

wyraźnie dostrzega działanie stwórczej wszechmocy. 

Poznaje, że ta wszechmoc, przed miliardami lat wprawiona  

w ruch przez potężne Fiat Stwórczego Ducha, gestem 

wspaniałomyślnej miłości powołała do istnienia materię         

i wypełniła nią Wszechświat. 

Co więcej, wydaje się, że obecnie nauce udało się, po 

upływie stuleci, zostać świadkiem pierwotnego Fiat Lux, jako 

że prócz materii eksplodowało z niczego morze światła           

i promieniowania […]. 

Jakie zatem jest znaczenie współczesnej nauki, badającej 

zmiany we Wszechświecie, w dyspucie na temat istnienia 

Boga? Za pomocą ścisłych i szczegółowych badań, zarówno 

w świecie makro, jak i mikro, nauka w znaczący sposób 

dostarczyła fundamentalnego argumentu za istnieniem Bytu, 

który z samej swej natury jest niezmienny. 

Tak oto, w sposób precyzyjny i typowy dla naukowych 

dowodów, nauka dotarła do tej epoki, w której to świat 

wyłonił się z dłoni Stwórcy. A zatem stworzenie miało 

miejsce. Mówimy więc: jest Stwórca, Bóg istnieje. 
 

Geneza tego przemówienia i jego reperkusje są nader interesujące. Jego 

autorem był prawdopodobnie Agostino Genelli, franciszkanin i psycholog. 

Tymczasem byłoby logiczne i naturalne, gdyby głównym autorem,                    

a przynajmniej konsultantem na temat poruszanych tam kwestii był ks. Georges 

Lemaître (1894-1966), ojciec koncepcji „pierwotnego atomu”, rozbudowanej 

później przez George‟a Gamowa (1904-1968) jako – obowiązujący do dzisiaj – 

model gorącego wielkiego wybuchu. Tymczasem do dnia papieskiego 

przemówienia Lemaître nic o nim nie wiedział. Usłyszawszy o jego treści 

nabrał bardzo mieszanych uczuć. Czuł, że potrzebna jest delikatna, ale 

stanowcza interwencja. Przedstawione bowiem przez papieża jako oczywiste     

i ostatecznie już ustalone idee bynajmniej takie nie były. Podobnie też, 

sugerowanie, że nauka własnymi metodami dowiodła istnienia Boga, też było 

zupełnie nieuzasadnione. W kontekście kosmologicznym Lemaître zawsze 

starannie odróżniał dwa terminy: „początek” i „kreacja”. Dla innych były to po 

prostu synonimy. Możliwe, że chciał też uniknąć zjadliwych komentarzy 

przeciwników nieomylności papieskiej. 

Przewidując niepożądane skutki papieskiego przemówienia Lemaître udał się 

z interwencją do Daniela O‟Connella (1896-1982), jezuity, astronoma i nowo 

                                                
33 Oficjalnie tekst ten nosi nazwę Un Ora (od pierwszych słów oryginału włoskiego). Por. H. Kragh, Matter and 

Spirit in The Universe, Scientific and Religious Preludes to Modern Cosmology, History of Modern Physical 

Sciences, t. 3, Imperial College Press 2004, s. 149-150. 
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mianowanego dyrektora Obserwatorium Watykańskiego a także naukowego 

doradcy papieża. O‟Connell znał kosmologiczne koncepcje Lemaître‟a i był im 

przychylny. Niemniej, w bardzo krytycznej recenzji eseju Freda Hoyla 

(współautora alternatywnej, modnej swego czasu, dziś mało popularnej 

koncepcji kosmologii bez gwałtownego początku) zatytułowanego The Nature 

of the Universe napisał wprost, że kosmologia Lemaître‟a „tak wyraźnie 

implikuje istnienie Stwórcy”. Słowem, jego poglądy okazały się bliższe 

poglądom papieża. 
 

 
 

Uczeni-księża: Daniel O‟Connell (z lewej) i Georges Lemaître 

 

Niezależnie od różnic poglądów pomiędzy Lemaître‟m i O‟Connellem 

obydwaj księża-uczeni zdołali jednak przekonać Piusa XII, by złagodził 

radykalizm swej pierwotnej wersji przemówienia, jako że w takiej postaci nie 

służy on ani nauce, ani Kościołowi. W następnym roku Pius XII wygłosił 

przemówienie na VIII Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Unii 

Astronomicznej w Rzymie, gdzie nie było już mowy o bezpośrednich 

religijnych implikacjach teorii wielkiego wybuchu. Znalazł się tam jednak 

passus o tym, że współczesna astronomia i kosmologia wskazuje na „istnienie 

Ducha nieskończenie nadrzędnego, Ducha, który stwarza, podtrzymuje              

i rządzi”. Komentarze prasowe były, jak zwykle, radykalne oraz uproszczone. 

Na przykład wysokonakładowy „New York Times” z 8 września 1952 (s. 23) 
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napisał wprost: „Papież mówi, że nauka dowodzi, iż Bóg istnieje” (Pope says 

science proves God exists). 

    Tak więc wydaje się, że Lemaître nie zdołał ostatecznie przekonać papieża, 

że jego podejście do związków pomiędzy nauką a religią, choć pełne otwarcia   

i dobrej woli, było jednak bezowocne, niefortunne, a mówiąc wprost – błędne. 

 

Zakończenie 

 

W swej wypowiedzi z 1951 r. Pius XII zrobił wrażenie, że kwestia modelu 

Wszechświata jest już przesądzona. Można zrozumieć, że model z gwałtownym 

początkiem zdawał się z grubsza przystawać do opisu stworzenia z pierwszych 

wersów księgi Genesis. Jednak wtedy rozważana była, na równych prawach, 

alternatywna do pierwotnego wielkiego wybuchu teoria stanu stacjonarnego 

postulująca, że Wszechświat jest wieczny i średnio niezmienny w czasie. Fakt 

jego ekspansji trzeba było pogodzić z ową niezmiennością, co rozwiązano ad 

hoc postulując nieustanną kreację materii z niczego. Niezależnie od 

filozoficznych wątpliwości – i jawnej sprzeczności i z zasadą zachowania 

energii – matematycznie wszystko było jednak poprawne, a dostępne wtedy 

dane obserwacyjne nie wyróżniały żadnego z tych konkurencyjnych modeli; 

owszem, przewidywania obydwu w miarę dobrze przystawały do dostępnych 

wtedy obserwacji. Rolę czynnika rozstrzygającego z konieczności zaczęły więc 

grać elementy jawnie pozanaukowe: filozoficzne, ideologiczne, 

światopoglądowe, religijne. Materialiści skłaniali się w stronę modelu stanu 

stacjonarnego, kreacjonistom bardziej pasował model Lemaître‟a. Fakt, że był 

on księdzem katolickim oraz członkiem Papieskiej Akademii Nauk zdawał się 

tylko logicznie dopełniać argumentacji. 

W najnowszym wydaniu encyklopedii multimedialnej PWN anonimowy 

autor krótkiego biogramu Lemaître‟a pisze, że „dostrzegał on silne związki 

nauki z teologią, a ekspansja Wszechświata od «początkowej osobliwości» 

stanowiła dla niego potwierdzenie kreacji świata przez Boga”. Nader 

uproszczony obraz: skoro był księdzem, to musiał inspirować się w kosmologii 

swoją religią. Oto kolejny błąd logiczny polegający na przyjęciu 

nieuprawnionego wynikania: proste to zrozumiałe, a skoro zrozumiałe to na 

pewno prawdziwe. Analizowanie tego typu subtelności i prostowanie 

nieporozumień to odpowiedzialna i żmudna (oczywiście nie jedyna) rola 

rzetelnej historii nauki. 

Tymczasem prawdziwy obraz jest bardziej skomplikowany i znacznie 

ciekawszy, niż powyższy, pozornie logiczny i stąd łatwy do powtarzania, ale 

nieprawdziwy slogan. Lemaître był po prostu uczciwy – i jako ksiądz, i jako 

uczony. W przeprowadzonym z nim w roku 1933 wywiadzie na bezpośrednie 

pytanie: – Czy Kościół potrzebuje nauki? – odparł zdecydowanie                        

i jednoznacznie: – Oczywiście, że nie. Wystarczy Krzyż i Ewangelia
34

. 

                                                
34 Odon Godart i Michael Heller, Cosmology of Lemaître, Tucson: Pachart Publishing House, 1985, str. 174. 
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Pogląd radykalny, kontrowersyjny, który może zdumiewać. Ostatecznie 

Kościół może i powinien interesować się wszystkim, co ludzkie. Winien też 

zatem uważnie śledzić rozwój nauki, tego fascynującego elementu ogólnej 

kultury. 

Piętnaście lat po niefortunnym przemówieniu Piusa XII odkryto, dość 

przypadkowo, tzw. reliktowe promieniowanie tła – najprawdopodobniej 

bezpośredni ślad po Wielkim Wybuchu. Popularność teorii stanu stacjonarnego 

(która nie była w stanie przekonująco wyjaśnić tego zjawiska) zmalała wtedy    

z dnia na dzień. Na arenie zdarzeń pozostał model rozszerzającego się 

Wszechświata z gwałtownym, gorącym i gęstym początkiem
35

. Jednak dziś nikt 

nie utożsamia tego początku z aktem biblijnej kreacji i nie uważa go za dowód 

na istnienie Boga. 
 

* 
 

Ten, który od wieków przebywa w swej niedostępnej światłości i który 

„prawdziwie jest Bogiem ukrytym” (Iz 43, 15) wymyka się wszelkim 

naukowym dowodom: i tym kosmologicznym na Jego istnienie, czego pragnął 

wielki papież Pius XII, i tym matematycznym na nieistnienie, o czym z kolei 

marzył Jego namiętny wróg, Godfrey H. Hardy. 

 

Uzupełnienie: Fragmenty posłania Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana 

Pawła II do Ojca George‟a V. Coyne‟a, Dyrektora Obserwatorium 

Watykańskiego 
 

Ten krótki, ale niezwykle ważny dokument o barokowym tytule jest godny 

osobnego omówienia. Opublikowano go 1 VI 1988. Nie jest tajemnicą, że 

znaczący wpływ na jego kształt mieli zasłużeni dla dialogu nauka-wiara polscy 

duchowni i jednocześnie uczeni: Michał Heller i Józef Życiński. Żeby tylko dać 

próbkę jego treści i pokazać jak wiele zmieniło się w stylu myślenia od czasów 

Piusa XII przytoczę tu dwa znamienne fragmenty (podkreślenie moje, K. M.): 
 

Współczesny rozwój nauki rzuca teologii wyzwanie 

sięgające o wiele dalej, niż uczyniła to recepcja Arystotelesa 

w trzynastowiecznej Europie Zachodniej. Równocześnie 

jednak rozwój ten oferuje teologii ważne potencjalnie środki. 

Przez posługę takich wielkich scholastyków, jak św. Tomasz   

z Akwinu, filozofia arystotelesowska uzyskała postać 

głębokiej doktryny teologicznej. Czy nie możemy mieć 

nadziei, że nauka współczesna, wraz ze wszystkimi formami 

ludzkiego poznania, będzie umacniać te dziedziny 

działalności teologicznej, które dotyczą relacji zachodzących 

                                                
35 Oczywiście, zwolennicy tego modelu stanu stacjonarnego nie złożyli łatwo broni i nadal próbują w jego 
ramach wyjaśnić obecność we Wszechświecie reliktowych fotonów. Niektórzy, jak Halton C. Arp, specjalizują 

się w kolekcjonowaniu konkretnych – i trzeba przyznać kłopotliwych – przykładów na to, że przesunięcie ku 

czerwieni kwazarów nie jest w istocie związane z ekspansją Wszechświata. Są to jednak tylko wytrwali 

„dysydenci”. 
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między przyrodą, ludzkością i Bogiem? […] Nie można już 

dłużej akceptować prostej neutralności [nauki i wiary]. 
 

Kościół i wspólnota naukowa będą nieuchronnie 

oddziaływać między sobą, nie ma tu miejsca na izolację. 

Chrześcijanie będą niechybnie przyswajać sobie aktualne 

poglądy na świat, a te są dziś kształtowane przez naukę. 

Jedynym pytaniem jest tylko to, czy będzie się to dokonywało 

w sposób krytyczny czy też zupełnie bezrefleksyjny;                 

z wyczuciem głębi i subtelności, czy z powierzchownością, 

która poniża Ewangelię i przynosi nam wstyd wobec historii. 

Naukowcy, jak wszystkie ludzkie istoty, będą podejmować 

decyzje dotyczące tego, co ostatecznie nadaje sens i wartość 

ich życiu i ich pracy. Mogą to robić dobrze lub źle,                 

z refleksyjną głębią, jaka może im pomóc osiągnąć mądrość 

teologiczną, lub z nierozważnym absolutyzowaniem swoich 

wyników poza rozsądne i właściwe tym wynikom granice. 

Zarówno Kościół, jak i wspólnota naukowa stoją w obliczu 

alternatyw, przed którymi nie ma ucieczki. Będziemy 

dokonywać naszych wyborów znacznie lepiej, jeżeli będziemy 

żyć we wzajemnej współpracy, do której jesteśmy wezwani,     

i którą winniśmy realizować coraz pełniej. 
 

Jedność, której poszukujemy, nie jest identycznością. 

Kościół nie proponuje nauce, by stała się religią ani religii, 

by stała się nauką. Przeciwnie, jedność zawsze zakłada 

różność i integralność swoich elementów. […] Zarówno 

religia, jak i nauka muszą zachować swoją autonomię             

i zróżnicowanie. Religia nie opiera się na nauce, ani nauka 

nie jest ekstrapolacją religii. Każda z nich powinna posiadać 

własne zasady, układ procedur, zróżnicowanie interpretacji    

i swoje własne wnioski. Chrześcijaństwo posiada źródło 

swojego usprawiedliwienia w sobie i nie oczekuje od nauki, 

by stworzyła ona jego fundamentalną apologetykę. […] Tak 

religia, jak i nauka mogą i powinny podtrzymywać się 

nawzajem, jako różne wymiary kultury ludzkiej, lecz żadna     

z nich nie może zakładać, że tworzy dla drugiej warunek 

konieczny. Mamy dziś do czynienia z bezprecedensową okazją 

stworzenia wspólnych relacji między nimi, relacji, w których 
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każda dyscyplina zachowuje swoją integralność, ale też 

pozostaje radykalnie otwarta na odkrycia i intuicje drugiej
36

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks. prof. dr hab. Konrad Rudnicki, dr hab. Krzysztof Maślanka i prof.dr hab. Piotr Flin 

 

 

                                                
36 Posłanie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojca George’a V. Coyne’a, dyrektora 

Obserwatorium Watykańskiego, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 1990, 12, s. 7–8. 
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Galileusz – po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła 
 

Jacek Marciniec 
 

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie 

 

„Historia dowiodła, że różne rzeczy wypowiedziane przez teologów         

w ciągu dziejów, a nawet wcielone w praktykę przez władze kościelne, okazały 

się fałszywe i dziś wprowadzają nas w błąd.[...] Papież nie powinien starać się 

narzucać innym w sposób autorytarny wiary, która może być jedynie dana        

w wolności”
1
. Nie są to słowa jakiegoś fundamentalistycznego krytyka religii. 

Paradoksalnie, jest to fragment niewygłoszonego przemówienia Benedykta 

XVI, które na początku 2008 roku miała usłyszeć społeczność akademicka 

największej rzymskiej uczelni, Uniwersytetu La Sapienza. Wizyta Ojca 

świętego – jak pamiętamy – została odwołana z uwagi na protest grupy 

wykładowców i studentów. 

Niewątpliwie, pobrzmiewa w tej wypowiedzi echo sprawy Galileusza, 

sporu, który stał się nieustannym układem odniesienia dla wszystkich 

późniejszych problemów w relacjach nauka – wiara. Zresztą, wcześniejsze 

stwierdzenia obecnego papieża na temat Galileusza, a raczej błędna ich 

interpretacja, stanowiły jeden z pretekstów wspomnianego protestu. W 1990 r. 

ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary przytoczył opinię Paula 

Feyerabenda, według którego proces Galileusza był słuszny, ponieważ autor 

Dialogu nie udowodnił przekonująco słuszności systemu heliocentrycznego. 

Jednak kard. Joseph Ratzinger nie zgodził się z tą oceną, bronił racjonalizmu 

Galileusza przed anarchizmem metodologicznym autora postulatu „anything 

goes”
2
. 

Proces Galileusza to smutna i niechlubna karta w dziejach Kościoła. 

Zarządzenia Świętego Oficjum sprawiły, że krytyczna debata naukowa została 

zastąpiona obowiązkiem posłuszeństwa. Władze kościelne nie podjęły decyzji  

o czasowym zawieszeniu sądu w sprawie oceny teorii Kopernika, by uczeni 

poprzez zintensyfikowanie badań naukowych mogli doprowadzić do 

rozstrzygnięcia kontrowersji w ramach wiedzy przyrodniczej. Przesłanką 

uzasadniającą działanie Inkwizycji było najprawdopodobniej uprzednie 

aprioryczne przekonanie o niemożliwości udowodnienia kopernikanizmu. 

Uznano heliocentryzm za fałszywą teorię na mocy racji skrypturystycznych       

i filozoficznych założeń. Kopernikanizm jawił się jako fikcja, ponieważ Biblia 

(czyli sam Bóg), zdroworozsądkowe doświadczenie oraz wielowiekowa 

tradycja arystotelesowska potwierdzały coś przeciwnego. Kościół poprzez zbyt 

rygorystyczną i nieufną postawę wobec rozwijającej się nauki nowożytnej 

stracił więcej niż zamierzał ocalić. Doszło do trwałego kryzysu w relacjach 

między nauką a wiarą. 

Współcześnie prawdziwymi spadkobiercami i kontynuatorami 

Galileuszowego stylu myślenia są raczej ludzie Kościoła, prowadzący dialog ze 

światem nauki, aniżeli ci uczeni, którzy uznają poglądy religijne za „fałszywe 
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przekonania, utrzymujące się mimo silnych przeciwnych dowodów”
3
. Bardziej 

Jan Paweł II i Benedykt XVI niż uczeni, którzy wyprowadzają tezy 

metafizyczne np. o nieistnieniu Boga, w ramach dyskursu przyrodniczego, 

przez co przekreślają podstawowe osiągnięcie Galileusza – zasadę naturalizmu 

metodologicznego. 

30 lat temu – w listopadzie 1979 r. - Jan Paweł II wezwał członków 

Papieskiej Akademii Nauk do wnikliwego zbadania sprawy Galileusza. „... 

pragnę, aby teologowie, naukowcy i historycy, ożywieni duchem szczerej 

współpracy, pogłębili badania nad sprawą Galileusza, lojalnie uznając błędy 

którejkolwiek ze stron, przyczyniając się tym samym do zniknięcia nieufności, 

które dla wielu umysłów bywają wciąż jeszcze przeszkodą owocnej zgody 

między nauką i wiarą, między Kościołem i światem”. Dalej Ojciec święty 

wyraził opinię, że w sprawie Galileusza „zgodności między religią a nauką są   

o wiele liczniejsze, a przede wszystkim istotniejsze, niż nieporozumienia, które 

zrodziły gorzki i bolesny konflikt trwający przez następne stulecia”
4
.  

W nurt szczegółowych analiz, do których zachęcał Jan Paweł II wpisuje 

się praca badawcza Annibale Fantolego, której owocem jest obszerna 

monografia: Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła
5
. Ten 

właśnie tytuł pozwoliłem sobie wykorzystać jako główną myśl obecnego 

wykładu. We wprowadzeniu do wspomnianej publikacji 

G. V. Coyne napisał: „Galileusz prowadził bardzo dziwną wojnę, ponieważ 

musiał walczyć po obu stronach konfliktu: po stronie kopernikanizmu i po 

stronie Pisma Świętego. Poniósł w tej batalii porażkę, ale choć przegrał 

potyczkę, to jednak historia przyznała mu rację w tej wojnie, i to na obu 

frontach, mimo że zwycięstwa te dzieli w czasie kilka wieków”
6
. 

Z perspektywy współczesnych standardów autonomii nauki proces 

Galileusza i zmuszenie go do wyrzeczenia się teorii kopernikańskiej można 

łatwo ocenić jako skandal. Należy jednak pamiętać, że uproszczone 

interpretacje sprawy Galileusza, w których nie były brane pod uwagę czynniki 

historyczno – filozoficzne, zamiast przybliżać do prawdy, przyczyniały się 

raczej do budowania mitu. Niniejsze refleksje służą przypomnieniu 

podstawowych uwarunkowań metanaukowych, które stanowiły tło sprawy 

Galileusza. W tym kontekście warto również przybliżyć główne postulaty 

metodologiczne, zaproponowane przez uczonego z Pizy, dzięki którym można 

właściwie określić ramy naukowego dyskursu. Przekraczanie granic 

wyznaczonych przez adekwatną metodę badań naukowych łączy się zazwyczaj 

z ekspansjonistyczną tendencją do udzielania zadowalającej odpowiedzi na 

wszystkie możliwe pytania. Wiele nieporozumień, uproszczeń i błędów            

w relacjach między poznaniem teologicznym, filozoficznym i przyrodniczym 

wynikało z dążenia do dominacji jednego z wymienionych typów poznania.    

W czasach Galileusza (1564-1642) pokusie uzurpowania sobie wszelkich 

kompetencji poznawczych ulegali ludzie Kościoła, który pełnił wtedy rolę jak 

gdyby Ponadnarodowej Akademii Nauk. Współcześnie czynią to uczeni 

hołdujący ideologii scjentystycznej. 
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Na wniosek UNESCO Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 2009 rok 

Rokiem Astronomii. Minęło bowiem 400 lat od pierwszych obserwacji 

astronomicznych dokonanych przy użyciu lunety. W 1609 r. angielski astronom 

Thomas Harriot pierwszy obserwował ciała niebieskie za pomocą nowego 

przyrządu – lunety, wyprzedzając o kilka miesięcy badania Galileusza. Harriot 

naszkicował również pierwszą mapę Srebrnego Globu. Dopiero jednak 

Galileusz, kierowany intuicją prawdziwego filozofa przyrody, zrozumiał 

ogromną wagę tych obserwacji. Jego metodologiczne refleksje w dużym 

stopniu przyczyniły się do rozwoju nowożytnego przyrodoznawstwa. Nowy 

instrument dostarczył świadectw pozwalających podważyć słuszność 

arystotelesowsko-ptolemejskiej wizji świata z empirycznego punktu widzenia. 

Wyniki przeprowadzonych obserwacji zawierała opublikowana w 1610 r. praca 

Sidereus Nuncius (Gwiezdny zwiastun). Galileusz odkrył wiele gwiazd, które 

były niewidoczne gołym okiem, zaobserwował, że powierzchnia Księżyca nie 

jest jednorodna, zauważył cztery małe ciała niebieskie krążące wokół Jowisza. 

Autor Sidereus Nuncius nie był w stanie wyjaśnić wielu zauważonych zjawisk, 

np. w jaki sposób Jowisz porusza się po orbicie, nie „gubiąc” czterech 

księżyców. Jednak odkrycie to dowodziło, że ciała niebieskie mogły krążyć 

wokół punktów różnych od środka Ziemi. Wskazywało również przez 

podobieństwo na możliwość utrzymania Księżyca w pobliżu poruszającej się 

Ziemi. Kolejne planowe i systematyczne obserwacje doprowadziły do odkrycia 

faz Wenus i pierścieni Saturna.  

Chociaż uzyskane świadectwo empiryczne nie stanowiło jednoznacznej 

weryfikacji heliocentryzmu, to jednak dyskredytowało podstawowe tezy 

kosmologii Arystotelesa. Jednak nie wszyscy uznawali rezultaty obserwacji 

prowadzonych przy pomocy lunety za wiarygodne świadectwo rzeczywistego 

stanu rzeczy. Zgłaszane zastrzeżenia często miały charakter filozoficzny
7
 czy 

nawet kabalistyczny
8
. Obecnie założenie odwoływania się wyłącznie do 

tłumaczeń fizykalnych w przyrodniczym studium zjawisk naturalnych wydaje 

się nie tylko uprawnione, ale wręcz konieczne dla prawidłowego rozwoju 

przyrodoznawstwa. Jednak w XVII stuleciu zasada naturalizmu 

metodologicznego, postulująca podczas badania naukowego wzięcie w nawias 

poznawczy czynników pozafizycznych, jawiła się zgoła jako przedsięwzięcie 

heretyckie. „Religia wniknęła do tzw. przednaukowej koncepcji świata;              

z trudem przyszło jej potem to miejsce porzucić, ponieważ pomieszała je z istotą 

wiary”
9
.  

Rewolucja naukowa rozwijała się w okresie sporów o religijną ortodoksję.      

W tym czasie teologia w większym stopniu niż dyscypliny przyrodnicze 

stanowiła „niebezpieczny” obszar wiedzy. Kościół podejrzliwie odnosił się do 

nowej nauki, ponieważ ekstrapolował klimat kontrreformacji, która 

rygorystycznie zwalczała nowości w dziedzinie teologii. Celem Inkwizycji było 

jednak przeciwdziałanie herezjom, a nie prawdzie naukowej. Instytucja 

Kościoła czuwała, by teologiczne wnioski były negatywną normą dla filozofii   

i innych dyscyplin naukowych. W ten sposób podstawowe pytanie, dotyczące 
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wyjaśniania rzeczywistości - „Jaki jest świat?”, było uzupełniane religijną 

perspektywą: „Jak chrześcijanin powinien widzieć świat?”.  

Sobór Trydencki nie zachęcał wprost do przyjmowania dosłownego 

znaczenia Pisma św., jednak dominowała tendencja, by każde zdanie w Biblii 

rozumieć jako literalną prawdę, jeśli to tylko możliwe. Jeden z wybitnych 

teologów, a zarazem pierwszoplanowa postać procesu Galileusza z 1616 r., 

kard. Robert Bellarmin, uważał, że obraz świata, jaki możemy odnaleźć           

w Biblii należy do materii wiary. W liście do o. Antonio Foscariniego pisał on: 

„Twierdzenie, że Słońce rzeczywiście stoi nieporuszone w środku świata, 

obracając się jedynie wokół własnej osi, nie wykonując przy tym ruchu ze 

wschodu na zachód, i że Ziemia znajduje się w trzecim niebie, i że porusza się   

z wielką prędkością wokół Słońca, wydaje się bardzo niebezpieczne nie tylko 

dlatego, iż może drażnić filozofów i teologów scholastycznych, lecz także może 

szkodzić Świętej Wierze, zadając kłam Pismu Świętemu”
10

.  

Pewnie dlatego 24 lutego 1616 r. grono jedenastu konsultorów Świętego 

Oficjum jednogłośnie wydało negatywną opinię na temat dwóch 

kopernikańskich tez, głoszonych przez Galileusza. Twierdzenie orzekające, że 

Słońce stanowi centrum świata, zakwalifikowano jako formalnie heretyckie, 

natomiast tezę o ruchu Ziemi uznano za błąd w wierze
11

. Kongregacja Indeksu 

zakazała rozpowszechniania De revolutionibus Mikołaja Kopernika, a Galileusz 

został osobiście upomniany przez kard. Bellarmina, by nie podtrzymywał 

heliocentryzmu. 

Kościół nie był przeciwnikiem nauki nowożytnej, jednak wyższy status 

przypisywał prawdzie biblijnej. W ocenie nowych osiągnięć przyrodniczych 

czy koncepcji filozoficznych większą wartość przyznawano możliwości 

konkordystycznego dopasowania ich do orędzia Pisma św., aniżeli wynikom 

doświadczenia i racjonalnym uzasadnieniom. Współcześnie teorie naukowe      

o wysokim stopniu konfirmacji uznaje się za prawdziwe lub przynajmniej 

prawdopodobne. W czasach Galileusza dominował odwrotny kierunek 

kwalifikowania: jeżeli prawdziwe (czyli zgodne ze Słowem Boga), to również 

naukowe. 

W XVII w. dominował w kulturze europejskiej uniwersalny światopogląd 

chrześcijański, oparty na syntezie scholastycznego arystotelizmu i biblijnego 

orędzia wiary. Funkcjonujący wówczas model Wszechświata był jednocześnie 

religijny i naukowy, a spójny system przekonań zdawał się zawierać wszelką 

wartościową wiedzę o rzeczywistości. Obowiązujące standardy racjonalności 

przyznawały szczególne miejsce w procesie naukowego poznania przesłankom 

teologicznym i argumentom metafizycznym. Tym większa więc zasługa autora 

Dialogu, że przełamał obowiązujący schemat i zaproponował metodologię 

fizyki, której uzasadnienie pozostawało w ramach studium przyrodniczego. 

Zmiana charakteru wyjaśniania naukowego okazała się decydującym 

warunkiem ukształtowania się nowożytnego ideału nauki. 

Galileusz nie kwestionował sensowności metafizyki czy teologii, jednak 

zdecydowanie wyodrębnił kompetencje poznawcze poszczególnych dyscyplin. 
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Przyjmował określone tezy metafizyczne, ale nie zgadzał się, by funkcjonowały 

one jako uprzywilejowane aksjomaty w astronomii czy fizyce. W jego wizji 

kosmosu aniołowie nie odpowiadali za poruszanie się planet
12

. Program 

metodologiczny uczonego z Pizy zakładał separację porządków poznawczych, 

specyficznych dla nauk przyrodniczych i teologii. W Liście do Księżnej 

Krystyny, który stanowi świadectwo epistemologicznej dojrzałości Galileusza, 

reguły odczytywania Księgi Natury i Księgi Pisma zostały sformułowane         

w sposób odpowiadający współczesnej mentalności. Autor, wyznając zasadę 

autonomii nauk doświadczalnych, stanowczo wystąpił przeciw merytorycznemu 

podporządkowaniu teologii innych dyscyplin naukowych i uzurpowaniu sobie 

przez teologów kompetencji do określania prawdy w dziedzinach 

pozateologicznych
13

. Większą rolę w odkrywaniu praw przyrody odgrywało, 

zdaniem Galileusza, dedukcyjne rozumowanie poparte empirycznym 

świadectwem niż biblijna egzegeza
14

. Uczony z Pizy w swojej metodzie 

interpretacji Księgi Pisma powoływał się na sentencję kard. Baroniusza, trafnie 

ujmującą istotę zagadnienia: „/.../ intencją Ducha Świętego jest nauczyć nas, jak 

się idzie do nieba, a nie jak porusza się niebo”
15

. Badania naukowe nie 

dotyczyły kwestii zbawienia, dlatego nie stanowiły – w opinii Galileusza – 

żadnego zagrożenia dla prawd wiary.  

Uczony z Pizy wyrażał przekonanie, że Księga Natury stanowi równie 

prawomocne źródło prawd boskich, jak Pismo Święte. Biblia i przyroda 

pochodziły od Jednego Autora – Boga Stwórcy, co gwarantowało im podobny 

status nieomylności. Galileusz odrzucał wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych 

konstruowane na założeniu istnienia rzeczywistości pozazmysłowej. Domagał 

się oceny wyników nauk doświadczalnych iuxta propria principia, bez 

włączania do argumentacji tekstów biblijnych. 

Stanowisko Galileusza w kwestii autonomii nauk przyrodniczych nie 

wynikało bynajmniej z niechęci do Kościoła czy pragnienia zdyskredytowania 

znaczenia Pisma Świętego. Przeciwnie, autor Dialogu czuł się odpowiedzialny 

za właściwy przekaz ewangelicznego orędzia. Dlatego postulował, by nie 

czynić zagadnień astronomicznych przedmiotem wiary. W przypadku 

definitywnego odrzucenia przez naukę geocentrycznego obrazu świata 

wiarygodność Kościoła, który interpretował Biblię zgodnie z tym modelem, 

zostałaby w dużym stopniu podważona. W imię szacunku do Księgi Objawienia 

uczony z Pizy przestrzegał przed nadużywaniem autorytetu Pisma Świętego     

w dyskusjach przyrodniczych i filozoficznych
16

. 

Przekonany o zgodności prawd wiary z prawdami odkrywanymi przez 

dyscypliny przyrodnicze, Galileusz sformułował reguły hermeneutyki biblijnej, 

które miały rozwiązywać problem pozornych sprzeczności między Pismem 

Świętym a rezultatami badań naukowych
17

. 

Publikacja Dialogu o dwu najważniejszych układach świata, 

Ptolemeuszowym i Kopernikowym sprowokowała wezwanie Galileusza przed 

Trybunał Inkwizycji. Proces z 1633 r. nie dotyczył już samego zagadnienia 

heliocentryzmu, ale nielojalności autora Dialogu, który naruszył zakaz 
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rozpowszechniania tez kopernikańskich nałożony na niego w 1616 r. 

Prawdopodobnie Galileusz uniknąłby dramatycznych wydarzeń, gdyby uznał 

kopernikanizm jedynie za hipotezę matematyczną, która służy do skutecznych 

obliczeń astronomicznych i nie rości sobie pretensji do opisu realnego kosmosu. 

Byłoby to jednak zdradą intencji Kopernika, dla którego zaproponowany model 

nie był wyłącznie hipotetyczną konstrukcją, służącą do „ocalenia zjawisk”, ale 

stanowił odpowiedź na pytanie o faktyczną strukturę Wszechświata. Gdy 

badano poglądy Galileusza, konsultant Świętego Oficjum, jezuita Melchior 

Inchofer, w opinii na temat Dialogu stwierdził, że uczony z Pizy wyraźnie 

podtrzymuje tezę o fizycznym ruchu Ziemi i nie ogranicza statusu tego 

twierdzenia do domniemanej interpretacji
18

. Galileusz został zmuszony do 

odwołania głoszonych poglądów i resztę swoich dni spędził w areszcie 

domowym w Arcetri nieopodal Florencji. Dzieło Kopernika pozostało na 

indeksie ksiąg zakazanych do 1819 r. 13 lat później przy okazji nowej edycji 

Indeksu potępione książki o treści kopernikańskiej (w tym również Dialog 

Galileusza) zostały z tego spisu usunięte. 

Dramat Galileusza był konsekwencją nadmiernego przywiązania do 

tradycji scholastycznego arystotelizmu. Stopień zgodności określonych tez 

nowej teorii z obowiązującym systemem determinował decyzję o ich akceptacji 

bądź odrzuceniu. Kryterium spójności zewnętrznej zdawało się przeważać nad 

empiryczną adekwatnością. Stwierdzenie, że teoria Kopernika była fałszywa     

i sprzeczna z Pismem Świętym wyrażało chęć zamknięcia tej kwestii raz na 

zawsze, co też oznaczało porzucenie postawy ostrożnego oczekiwania na 

ewentualne przyszłe zweryfikowanie heliocentryzmu. 

Galileusz nigdy nie był zwolennikiem poglądu, zgodnie z którym religia  

i nauka są rywalizującymi tłumaczeniami świata. Według autora Dialogu ani 

porządek nauki, ani porządek teologii nie proponują zupełnego opisu 

rzeczywistości. Zachowanie epistemologicznych rozróżnień stanowi warunek 

skutecznego współdziałania. Bezdyskusyjna wiarygodność Pisma Świętego, 

właściwa egzegeza biblijna, autonomia nauki, rzetelność wiedzy przyrodniczej, 

jedność prawdy – oto drogowskazy, które powinny uchronić przed konfliktem 

między badaniami naukowymi a treścią zawartą w Bożym Objawieniu. Te 

intuicje podjął papież - Polak, czego wyraźnym świadectwem jest choćby 

Posłanie Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Ojca George’a Coyne’a, 

Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego: „Tak religia, jak i nauka mogą         

i powinny podtrzymywać się nawzajem, jako różne wymiary kultury ludzkiej, 

lecz żadna z nich nie może zakładać, że tworzy dla drugiej konieczną 

przesłankę. /.../ Jedynie dynamiczne związki pomiędzy teologią i nauką mogą 

odkryć przed nami te granice, które utrzymają integralność obu dyscyplin, tak 

by teologia nie podawała się za pseudonaukę, a nauka nie stała się 

nieświadomie dla siebie teologią”
19

.  

Wydaje się, że wciąż tak wiele nieufności i dystansu pomiędzy ludźmi 

nauki i ludźmi religii. Jedni tak dalece obstają przy autonomii spraw ludzkich, 

że boją się Boga, inni tak bardzo dbają o boski porządek, że boją się człowieka. 
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Ani jedni, ani drudzy nie powinni bać się prawdy. Potrzebują jej. Posłuszeństwo 

prawdzie prowadzi wspólnotę wierzących do zbawienia, a społeczność 

uczonych do wyjaśniania świata. W jednym i drugim przypadku celem nie jest 

prosta kumulacja zdań prawdziwych; prawda stanowi raczej drogowskaz, 

oświeca rozum. Rozum pełni rolę pomostu pomiędzy nauką a religią. Z jednej 

strony nie dysponujemy lepszym wzorcem racjonalności niż nauka nowożytna. 

Z drugiej strony w centrum orędzia chrześcijańskiego znajduje się prawda         

o tym, że „Logos stał się ciałem i zamieszkał między nami”. Grecki termin 

„logos” zwykliśmy tu tłumaczyć jako „słowo”, zapominając o tym, że oznacza 

on także „rozum”. Bądźmy zatem ludźmi, którzy wprowadzają pokój                 

i pojednanie przez dialog, dia-Logos, przez – Rozum.  
 

Przypisy: 
 

1. Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy. 

Przemówienie Ojca świętego do społeczności akademickiej Uniwersytetu 

„La Sapienza”. „L'osservatore Romano” 3(2008), s. 15-16. 

2. G. Israel, Kiedy kard. Ratzinger bronił Galileusza na Uniwersytecie „La 

Sapienza”. „L'osservatore Romano” 3(2008), s. 18. 

3. R. Dawkins, Bóg urojony. Tłum. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007, s. 16. 

4. Jan Paweł II, Głęboka harmonia prawd nauki z prawdami wiary. 

Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (Rzym, 10 listopada 1979), [w:] 

Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym 

1986, s. 44-45. 

5. A. Fantoli, Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła. Tłum. 

T. Sierotowicz, Tarnów 2002. 

6. G. V. Coyne, Prezentacja, [w:] A. Fantoli, Galileusz.., dz. cyt., s. VIII. 

7. W kontekście arystotelesowskiego podziału na sferę nad- i podksiężycową 

adekwatność obserwacji obiektów na Ziemi nie potwierdzała słuszności 

badań nieba za pomocą lunety. Przeciwnikiem metodologicznej unifikacji był 

m.in. perypatetycki filozof Cesare Cremonini. 

8. Francesco Sizzi w dziele Dianoia astronomica, optica, phisica negował 

odkrycie satelitów Jowisza, powołując się na przekonanie, że „planet” może 

być siedem i tylko siedem. Na taką bowiem liczbę wskazywało wiele 

okoliczności: siedem otworów w głowie, siedem znanych metali w alchemii, 

siedem ramion świecznika w świątyni jerozolimskiej, uformowanie się 

embrionu w łonie matki w siedem godzin po poczęciu. Zob. I. B. Cohen, The 

Newtonian Revolution: with illustrations of the transformation of scientific 

ideas. Cambridge 1980, s. 20. 

9. P. Chauchard, Nauka i wiara. Tłum. O. Scherer, Paris 1968, s. 75. 

10. R. Bellarmin, List do o. Paolo Antonio Foscariniego. Tłum. T. Sierotowicz, 

[w:] Galileo Galilei, Listy kopernikańskie. Tarnów 2006, s. 93. 

11. J. Życiński (red.), Sprawa Galileusza. Kraków 1991, s. 95. 

12. J. Życiński, Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu 

chrześcijańskiego. Lublin 2002, s. 65. 
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13. „Takie postępowanie byłoby podobne do zachowania księcia absolutnego, 

który znając moc wolnego nakazywania i egzekwowania posłuszeństwa, nie 

będąc ani medykiem, ani architektem, chciałby leczyć i budować według 

własnego uznania. Groziłoby to wielkim niebezpieczeństwem dla życia 

biednych chorych i oczywistym zawaleniem się budynków”. Galileusz, List do 

Księżnej Krystyny. Tłum. A. Adamski, [w:] A. Adamski, Galileusz. 

Kopernikanizm. Biblia. Poznań 1995, s. 119. 

14. „Dyskusji o problemach naturalnych nie należałoby zaczynać od 

autorytatywnych miejsc w Piśmie Świętym, ale od rozumnych doświadczeń    

i koniecznych dowodów”. Tamże, s. 109. 

15. Tamże, s. 112. 

16.  „Na wszystko to się zgadzam, za wyjątkiem wtrącania w to, tak niepoważne 

i dziecinne bajanie, cytatów z Pisma Świętego, które zawsze wzbudza cześć        

i lęk, zwracania tej świętej broni przeciwko temu, kto w filozofowaniu swoim 

posiłkując się żartami i szyderstwem, nie zajmuje ani pozytywnego, ani 

negatywnego stanowiska i beztrosko gawędzi na temat pewnych z góry 

powziętych założeń i hipotez”. Galileusz, Dialog o dwu najważniejszych 

układach świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym. Tłum. E. Ligocki, 

Warszawa 1953, s. 385. 

17. „Teza o ruchu Ziemi i nieruchomości Słońca nie powinna być uznawana za 

sprzeczną z Wiarą albo z Pismem Świętym, o ile tylko na podstawie 

doświadczeń zmysłowych, wybornych obserwacji i dowodów rozumowych 

zostanie ona przez filozofów, astronomów i matematyków udowodniona jako 

prawdziwa i odpowiadająca naturze. Gdy jednak jakieś miejsca Pisma wydają 

się mówić coś przeciwnego, musimy uznać, że tak się rzeczy mają z powodu 

niedoskonałości naszego intelektu, który nie potrafi wniknąć w prawdziwe 

znaczenie Pisma w tym właśnie miejscu. Jest to doktryna powszechnie uznana   

i ze wszech miar słuszna, albowiem dwie prawdy nie mogą sobie przeczyć”. 

Galileusz, Fragmenty kopernikańskie. Tłum. T. Sierotowicz, Warszawa 2005, s. 

37. 

18. Opinia Melchiora Inchofera o Dialogu Galileusza, [w:] J. Życiński (red.), 

Sprawa.., dz. cyt., s.112. 

19. Posłanie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojca 

George'a Coyne'a, dyrektora Obserwatorium Watykańskiego. Tłum.              

J. Dembek, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 12(1990), s. 8. 
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Encyklika „Fides et Ratio” oczami astronoma 
 

 Dr hab. Maciej Mikołajewski  
 

Centrum Astronomii UMK w Toruniu 
 

(streszczenie wykładu) 
 

 

Problem pogodzenia Rozumu z Wiarą narodził się mniej więcej 500 lat 

temu wraz z napisaniem przez Mikołaja Kopernika tzw. Komentarzyka. Dzieło 

znane współczesnym tylko w odpisach, czyni Kopernika sławnym w całej 

Europie. W Kościele zwycięża postawa fundamentalistyczna, pogłębiona przez 

rodzącą się reformację. Szerzenie się idei heliocentryzmu, staje się szybsze 

dzięki De revolutionibus, dziełu trudnemu i skomplikowanemu, ale za to 

wydanemu drukiem. 16 lat po publikacji wprowadzono w Kościele katolickim 

Indeks ksiąg zakazanych, do którego dzieło Kopernika ... nie trafia, bo żaden    

z dostojników niczego poza uspokajającą przedmową wydawcy nie był w stanie 

zrozumieć. I tak, 7 lat później ukazuje się drugie wydanie O obrotach. Dopiero 

w 1616 roku, po pierwszym procesie Galileusza, dzieło jako „formalnie 

heretyckie” trafia na Indeks, co nie przeszkadza ukazaniu się rok później 

trzeciego wydania w ... Amsterdamie. Nowożytna nauka rozkwita dziełami 

Keplera w zreformowanej Europie, podczas gdy w Italii najpierw (1633) 

dochodzi do drugiego procesu Galileusza, a w 1644 Aleksander VII we wstępie 

do kolejnego wydania Indeksu potępia wszelkie dzieła utrzymujące, że Ziemia 

się ... porusza. Niechlubny zapis znika dopiero za sprawą papieża Oświecenia, 

Bendykta XIV w 1757, ale dopiero Pius VII w wydaniu Indeksu w 1835 roku 

usuwa z niego De revolutionibus. Jan Paweł II w roku 1992 wrócił do sprawy 

Galileusza, przyznając, że uczony, człowiek – podobnie jak Kopernik – głęboko 

wierzący, okazał się o wiele bardziej przenikliwy od współczesnych mu             

i późniejszych teologów.  

7 czerwca 1999 roku, w katedrze św. Janów w Toruniu, papież Jan Paweł 

II przystanął przy chrzcielnicy Kopernika. W ten symboliczny sposób, po 

pięciuset latach od wyjazdu astronoma z miasta, spotkali się dwaj najwięksi 

synowie polskiej ziemi. Tego samego dnia, właśnie w Toruniu doszło do 

niezwykłego spotkania polskich uczonych z Ojcem Świętym w Auli 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauczony doświadczeniami totalitaryzmów 

XX w. i wzbogacony przemyśleniami na temat społecznej istoty nauki, papież 

dzieli się z uczonymi swoją najnowszą encykliką „Fides et Ratio”. Ogłoszony 

przez UNESCO i ONZ Międzynarodowy Rok Astronomii 2009, jest szczególną 

okazją, aby o tym przypomnieć.  
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Wybrane zagadnienia astronomii współczesnej 
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Przy zegarze astronomicznym Metlera od lewej: 

Katarzyna Marciniak, Kazimierz Błaszczak, Agnieszka Debudej i Sylwia Kusiak. 
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Międzygwiazdowe pasma rozmyte 
 

Bogdan Wszołek 
 

Instytut Fizyki Akademi im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

 
Wstęp 
 

Prawie 90 lat temu, u początków stosowania metod spektroskopowych             

w astronomii, w widmach poczerwienionych gwiazd zaczęto odkrywać linie 

absorpcyjne pochodzenia międzygwiazdowego. Oprócz łatwo 

identyfikowalnych linii D1 i D2 sodu zauważono dwie linie w okolicach 5780   

i 5797 Å, sprawiające kłopoty dla chcących je zidentyfikować (Heger, 1922). 

Linie te, ze względu na ich szerokie profile w porównaniu z profilami linii sodu 

międzygwiazdowego, określono jako międzygwiazdowe pasma rozmyte 

(MPR). Rysunek 1 przedstawia fragment widma gwiazdy oPer, w którym 

wskazano sześć MPR.  

 
Rys.1. Fragment widma gwiazdy oPer w świetle widzialnym. Spośród linii 

międzygwiazdowych wyraźnie widoczne są linie dubletu sodu - D1, D2 oraz silne MPR – 

5780, 5797, 5850Å. Trzy słabsze MPR widnieją po lewej stronie rysunku. Widmo otrzymano 

przy pomocy spektropolarymetru typu echelle, podpiętego do 2-metrowego teleskopu           

w Obserwatorium Astronomicznym na Pic du Midi w Pirenejach francuskich. 
 

W miarę doskonalenia metod obserwacyjnych liczba MPR ciągle 

wzrastała i obecnie zdaje się przekraczać 300 (Galazutdinov i in., 2000). 
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Poznane MPR występują w optycznym i podczerwonym zakresie widma (4000-

13500Å). Mogą bardzo różnić się między sobą szerokością i kształtem profilu 

oraz intensywnością. Ich natężenia nie zawsze narastają proporcjonalnie do 

wartości ekstynkcji materii rozproszonej w przestrzeni dzielącej gwiazdę od 

obserwatora. MPR najłatwiej daje się zaobserwować w widmach 

poczerwienionych i gorących gwiazd. Są one w większości liniami bardzo 

słabymi, w najlepszym razie ich głębokości wynoszą kilka procent poziomu 

continuum. Gwiazdy gorące, typów widmowych O i B, w zakresie widzialnym  

i podczerwonym charakteryzują się długimi fragmentami widma, wolnego od 

linii gwiazdowych.  

Dla gwiazd chłodniejszych, liczne i silne absorpcyjne linie gwiazdowe   

w zakresie widzialnym skutecznie utrudniają badania MPR. Cechą 

wyróżniającą MPR spośród jakichkolwiek linii widmowych jest to, że najdłużej 

czekają na identyfikację (Herbig, 1995).  

 

Obserwacje MPR 
 

Rysunek 2 przybliża strategię obserwacji MPR. Fotosfera gorącej 

gwiazdy dostarcza continuum widma z niewielką ilością absorpcyjnych linii 

widmowych powstających w atmosferze gwiazdy. Linie gwiazdowe powstają   
 

 
 

Rys. 2. Szkic obrazujący powstawanie widma pozwalającego odkrywać i badać MPR. 

Źródłem światła jest fotosfera gwiazdy. Z wiązki światła podążającego do obserwatora 

ubywa fotonów absorbowanych przez materię znajdującą się po drodze. W ten sposób 

powstają linie absorpcyjne pochodzenia gwiazdowego (linie gwiazdowe), ewentualne linie 

okołogwiazdowe (w dyskach okołogwiazdowych), linie międzygwiazdowe (powstające       

w obłokach międzygwiazdowych) wśród których odnajduje się MPR oraz linie telluryczne 

(powstające w atmosferze ziemskiej).  

 

w środowisku gorącym i charakteryzują się znacznymi poszerzeniami 

termicznymi oraz dopplerowskimi, z racji rotacji gwiazdy. Obłoki 
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międzygwiazdowe, odgradzające obserwatora od gwiazdy, zawierają chłodną 

materię, która produkuje linie praktycznie pozbawione termicznego 

poszerzenia. Widmo rejestrowane przez spektrograf zawiera wiele składowych: 

emisja fotosferyczna w continuum, gwiazdowe linie absorpcyjne, ewentualne 

linie (emisyjne, absorpcyjne) pochodzące od otoczki okołogwiazdowej, linie 

absorpcyjne pochodzenia międzygwiazdowego oraz linie telluryczne, 

powstające w atmosferze ziemskiej (przy obserwacjach naziemnych).  

Na współczesnym etapie badań MPR, liczące się obserwacje powinny 

dostarczać widm o dużych rozdzielczościach (R=Δλ/λ > 60 000) oraz o dużych 

stosunkach sygnału do szumu (S/N > 1200). Wchodzą więc w rachubę duże 

teleskopy oraz spektrografy najlepszej jakości. Co się tyczy samych gwiazd, to 

powinny być względnie jasne, pomimo znacznego osłabienia ich blasku przez 

obłoki międzygwiazdowe. Nadto, powinny to być gwiazdy gorące (wczesnych 

typów widmowych). W widmach takich gwiazd występuje bowiem niewiele 

silnych linii gwiazdowych, które przeszkadzają w detekcji linii 

międzygwiazdowych. Niestety, jasnych i jednocześnie poczerwienionych 

gwiazd wczesnych typów widmowych jest na niebie mało (około 200). 

Ograniczona ilość odpowiednich gwiazd oraz wygórowane wymogi jakości 

widm skutecznie utrudniają badania MPR.  

 

 

Interdyscyplinarność badań nad MPR 
 

Identyfikacja nośników MPR okazała się jednym z najtrudniejszych 

problemów spektroskopii i współczesnej nauki w ogóle. Z pomocą astronomom 

spieszą specjaliści z zakresu chemii fizycznej i fizyki molekularnej. Równolegle 

do obserwacji i analiz astronomicznych prowadzi się zaawansowane obliczenia 

kwantowo mechaniczne oraz badania laboratoryjne skomplikowanych 

cząsteczek, co do których istnieje mniej lub bardziej uzasadnione podejrzenie, 

że mogą w miarę obficie występować w obłokach międzygwiazdowych. Wśród 

proponowanych nośników MPR są policykliczne węglowodory aromatyczne 

(jak np. coronen), fulereny, łańcuszki węglowe oraz inne molekuły organiczne. 

W dodatku nie wiadomo czy nośniki występują w fazie gazowej, czy w fazie 

stałej (ziarna pyłu międzygwiazdowego). Nie małą przeszkodą na drodze do 

identyfikacji nośników MPR jest fakt, że nie wiadomo jeszcze jak dużo jest 

tych nośników. Obserwacje astronomiczne dostarczają argumentów, że 

nośników może być wiele. Nie udało się jeszcze podzielić znanych MPR na 

rodziny spektroskopowe, t.j. grupy, w obrębie których wszystkie struktury mają 

wspólny nośnik.  

    

 

Poszukiwanie rodzin spektroskopowych wśród MPR 
 

Ze względu na ograniczone ilości wartościowych widm gwiazd 

pozwalających analizować MPR oraz ze względu na niejednorodny charakter 
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tych widm wyodrębnianie rodzin spektroskopowych jawi się zadaniem bardzo 

trudnym. Sytuację pogarsza fakt, że zdecydowana większość znanych MPR to 

struktury bardzo słabe, często na granicy możliwości przeprowadzenia pomiaru 

ich kluczowych parametrów, np. szerokości równoważnej. W tej sytuacji istotne 

jest znalezienie odpowiedniej metody badawczej, która w stopniu minimalnym 

będzie osłabiona przez niedoskonałość danych obserwacyjnych i przez duże 

niepewności pomiarowe, które są nie do uniknięcia. Jedne z pierwszych prób 

znajdowania odpowiedniej metody wyodrębniania rodzin spektroskopowych 

wśród MPR przedstawili Wszołek i Godłowski (2003). Autorzy proponują 

równoległe stosowanie kilku testów, w tym zwykłe porównywanie „na oko” 

odpowiednio wyselekcjonowanych sekwencji fragmentów widm zawierających 

MPR oraz, bardziej wyrafinowane, szukanie korelacji między natężeniami 

poszczególnych pasm. Zwracają też uwagę, na źródła słabości metod 

korelacyjnych. Jedna z nich wynika z faktu, że natura obłoków 

międzygwiazdowych jest taka, że natężenia wszystkich MPR są ze sobą dość 

dobrze skorelowane. Należy więc czynić subtelne rozróżnienia pomiędzy tylko 

przyzwoitą korelacją, z tytułu „gromadnego” występowania nośników różnego 

rodzaju w obłokach międzygwiazdowych i korelacją idealną, która powinna 

występować dla pasm powstających na wspólnym nośniku. Inny problem bierze 

się z różnej dokładności pomiaru różnych pasm. Szerokości równoważne pasm 

stosunkowo silnych daje się mierzyć z mniejszą względną niepewnością. Dla 

pasm słabych i bardzo słabych ta względna niepewność pomiarowa jest duża. 

Stąd, nawet jeśli natężenia określonej pary pasm (powiedzmy silnego i słabego) 

w rzeczywistości są idealnie skorelowane, ta korelacja rozmywa się z racji 

dużych niepewności pomiarowych (duża względna niepewność pomiaru 

natężenia słabej linii generuje dużą niepewność stosunku natężeń: silna/słaba). 

 

Zakończenie 
 

Ostatnio, w międzynarodowej kooperacji (Michel Auriere i Christine 

Joblin z Francji, Giacomo Mulas z Włoch, Agnieszka Kuźmicz i Bogdan 

Wszołek z Polski), przystąpiliśmy do testowania jeszcze jednej metody 

wyodrębniania rodzin spektroskopowych wśród znanych MPR. Polega ona na 

pomiarze szerokości równoważnych wszystkich pasm jakie da się zauważyć    

w widmach dwóch odpowiednio dobranych gwiazd, a potem obliczenie 

stosunków natężeń tych pasm w obu widmach. Następnie, należy sporządzić 

diagram pasmo-stosunek natężeń. Na takim diagramie pojawi się tyle punktów 

ile pasm zostało pomierzone. Zwykły ogląd diagramu pozwoli wyodrębnić 

skupiska punktów o podobnych stosunkach natężeń. Pasma przynależne do 

jednego skupiska kandydują do tej samej rodziny spektroskopowej. Siła metody 

bierze się stąd, że unikniemy liczenia stosunków między natężeniem pasma 

względnie silnego i bardzo słabego (względny błąd określenia stosunku może 

wtedy być bardzo wielki wobec dużych niepewności pomiarowych). 

Zastępujemy je liczeniem stosunków porównywalnych natężeń (duże/duże, 
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małe/małe) Widma konieczne do analizy otrzymujemy przy pomocy                

2-metrowego (Telescope Bernard Lyot -TBL) teleskopu w Obserwatorium na 

Pic du Midi, wyposażonego w nowoczesny spektropolarymetr typu echelle. 

Wyniki analizy widm astronomicznych są następnie dyskutowane                      

z astrochemikami, parającymi się zarówno badaniami laboratoryjnymi jak          

i obliczeniami kwantowo mechanicznymi. Badania są w toku, a wstępne analizy 

przedstawiają się obiecująco. 
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Widma aktywnych jąder galaktyk 
 

Agnieszka Kuźmicz 
 

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Aktywne jądra galaktyk różnią się od innych galaktyk tym, że w swoich 

centrach posiadają supermasywną czarną dziurę, która akreuje otaczającą ją 

materię tworząc wokół dysk akrecyjny. Zjawisku akrecji towarzyszy emisja 

ogromnej ilości energii w szerokim zakresie długości fali: od promieniowania 

radiowego aż po promieniowanie X a nawet gamma, dzięki czemu 

astronomowie zajmujący się różnymi dziedzinami astronomii mogą badać ich 

naturę. 

 

Budowa aktywnych galaktyk 
 

Galaktyki aktywne w przeważającej większości są galaktykami 

eliptycznymi. W ich centrum znajduje się masywna czarna dziura otoczona 

dyskiem akrecyjnym. Akreująca materia jest silnie podgrzewana i emituje 

promieniowanie wysokoenergetyczne, które jonizuje małe obłoki gazowe 

krążące w polu grawitacyjnym czarnej dziury. Wokół zewnętrznej krawędzi 

dysku akrecyjnego tworzy się gęsty torus pyłu i gazu. Czarną dziurę otacza 

również silne pole magnetyczne dzięki któremu, jak się uważa, tworzą się 

prostopadłe do płaszczyzny dysku strugi uciekających cząstek, które możemy 

obserwować w postaci radiowych dżetów. Schematyczną budowę aktywnej 

galaktyki przedstawia Rysunek 1. 
 

 
 

Rys. 1. Budowa aktywnej galaktyki 
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Widma AGN 

 

Widma są bardzo użytecznym narzędziem do badania obiektów 

astronomicznych. Każde widmo posiada trzy główne składowe: linie emisyjne, 

linie absorpcyjne oraz emisję ciągłą - kontinuum. Poszczególne składowe 

pokazane są na Rysunku 2. Emisja kontinuum 

jest związana z źródłem centralnym. Jej 

pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione ale 

przypuszcza się, że powstaje ona na skutek 

promieniowaniem dysku akrecyjnego, jak 

również z wybuchami supernowych                 

w macierzystych galaktykach. Kiedy 

obserwujemy źródło promieniowania ciągłego 

przez chmurę gazu wówczas w widmie ciągłym 

pojawiają się linie absorpcyjne - w zależności 

od składu chmury gazowej poszczególne 

długości fali są “wycinane” z tego widma. Jeśli 

światło z centralnego źródła docierając do nas 

nie jest przysłaniane przez chmurę gazu,               

a w jego otoczeniu znajdują się obłoki gazowe, 

które są oświetlane przez to źródło, wówczas na 

widmo ciągłe nakładają się linie emisyjne 

pochodzące z gazowej chmury. Co prawda 

fotony widma ciągłego są efektywnie 

absorbowane w takich obłokach ale są one 

ponownie reemitowane. Powyższą sytuację 

przedstawia Rysunek 3.    

Rys.2. Budowa widma. 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Schematyczny 

rysunek 

przedstawiający 

powstawanie linii 

emisyjnych i 

absorpcyjnych 
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Rys. 4. Typy AGN w zależności od 

kierunku patrzenia. 

 

Widmo obiektu, które możemy obserwować z Ziemi niesie zatem informacje    

o samym źródle centralnym (emisja ciągła), jego najbliższym otoczeniu (linie 

emisyjne), o galaktyce macierzystej (emisja ciągła oraz linie absorpcyjne 

pochodzenia gwiazdowego), a także o ośrodku międzygalaktycznym                              

i międzygwiazdowym (linie absorpcyjne).  

  

Typy AGN 
 

Znanych jest wiele typów aktywnych jąder galaktycznych: galaktyki 

Seiferta 1 i 2 rodzaju, kwazary, blazary, galaktyki o szerokich liniach 

emisyjnych, galaktyki o wąskich liniach. Między innymi duża ich ilość 

związana jest z tym pod jakim kątem je obserwujemy. Poszczególne typy AGN 

przedstawione są na  Rysunku 4. Taki podział ma swoje uzasadnienie również 

w oparciu o wygląd widma optycznego. Na Rysunku 5 przedstawione są 

charakterystyczne dla danej klasy widma.   
 

Region aktywnej galaktyki odpowie-

dzialny za powstawanie linii emisyjnych  

posiada dwie składowe: 

- obszar znajdujący się blisko czarnej 

dziury, gdzie materia porusza się              

z dużymi prędkościami – region szerokich 

linii widmowych  –  “broad line region” 

(BLR). 

- obszar znajdujący się w oddaleniu 

czarnej dziury, gdzie obłoki gazu 

poruszają się z mniejszymi prędkościami  

- region wąskich linii widmowych – 

“narrow line region” (NLR).  

Jeśli patrzymy na aktywne jądro galaktyki 

od strony dżetu (blazary), wówczas         

w widmie dominuje silna emisja ciągła, 

która przysłania wszystkie linie widmowe. 

Jeśli zaś będziemy patrzeć pod takim 

kątem, że widoczne będą tylko obłoki 

gazu poruszające się z małymi 

prędkościami (torus gazowo pyłowy zasłoni obłoki szybko poruszające się), 

wówczas w widmie będą występować tylko wąskie linie emisyjne (NLRG – 

narrow line region galaxies). Natomiast jeśli będziemy patrzeć w taki sposób, że 

oba typy obłoków będą widoczne w widmie zobaczymy zarówno wąskie jak      

i szerokie linie. Normalne galaktyki (tzn. nieaktywne) zazwyczaj nie posiadają 

linii emisyjnych, gdyż w ich centrum nie ma dysku akrecyjnego głównie 

odpowiedzialnego za emisję wysokoenergetycznego promieniowania mogącego 
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jonizować obłoki gazowe. Takie promieniowanie może być w nich 

produkowane tylko poprzez wybuchy supernowych.     

 

 
 

Rys. 5. Przykładowe widma różnych typów AGNów. 

 

Silne linie widmowe najczęściej występujące w AGN: 

Lyα (1213Å) CIV (1549Å) [CIII] (1909Å) 

MgII (2796Å, 2803Å)    Hβ (4861Å) 

[OIII] (4959Å, 5007Å)   Hα (6563Å) 
 

Słabe linie emisyjne najczęściej występujące w AGN: 

Lyβ (1026Å)  SiIV (1400Å)    [CII] (2326Å)    [O III] (3133Å) 

[NeV] (3426Å)  [O II] (3727Å)    [Ne III] (3869Å)      Hδ (4102Å) 

Hγ (4340AÅ  [O I] (6300Å)    [N II] (6584Å) 

[SII] (6717Å ,6731Å) 
 

Galaktyczne linie absorpcyjne: 

Mg II (2796Å, 2803Å)     Ca II (3933Å, 3968Å)     G-band (4304Å) 

Mg “b” (5175Å)       Na “D” (5893Å) 
 

Absorpcyjne pasma atmosfery Ziemi: 

5860-5990Å 6270-6370Å 

6850-7400AÅ 7570-7700Å 
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Gigantyczne radiogalaktyki – największe z radioźródeł 
 

Dorota Kozieł-Wierzbowska 
 

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Wprowadzenie 
 

Określenie aktywne jądro galaktyczne (z ang. Active Galactic Nucleus, 

AGN) odnosi się do energetycznego fenomenu w centralnych rejonach 

galaktyki, którego nie można bezpośrednio powiązać z procesami 

gwiazdowymi. Jasność typowego aktywnego jądra jest rzędu 10
12 

LSun co jest 

zbyt dużą wielkością by źródłem tego promieniowania była gwiazda. Galaktyka 

z aktywnym jądrem nazywana jest galaktyką aktywną. Aktywne jądra galaktyk 

zasilane są, jak się uważa, przez grawitacyjną akrecję materii na supermasywną 

czarną dziurę (z ang. Supermassive Black Hole) o masie MBH > 10
6 

MSun. 

Bolometryczna jasność AGN-u dla najsłabszych aktywnych jąder wynosi Lbol ≈ 

10
38

 erg
−1

 (Ho, 2008), dla najjaśniejszych natomiast 10
48

 erg
−1

 (Jogee, 2006) co 

daje rozciągłość 10 rzędów wielkości w obserwowanych jasnościach. 

Odpowiadające im tempo akrecji, wyznaczone przy założeniu standardowej 

wydajności radiacyjnej η ≈ 0.1, to odpowiednio MBH ≈ (10
−5

− 10
−4

) MSun rok
−1

 

oraz MBH ≈ (10 − 100) MSun rok
−1

. 

Główny podział AGN-ów oparty jest na obecności lub braku struktur 

radiowych i wyodrębnia obiekty radiowo głośne i radiowo ciche. Jak podają 

Urry i Padovani (1995) tylko około 15-20% aktywnych jąder jest radiowo 

głośna. Własności linii emisyjnych w zakresie optycznym oraz UV, oraz 

własności kontinuum od podczerwieni do miękkiego promieniowania X dla obu 

klas AGN-ów są podobne, co wskazuje na to, że emisja radiowa może być 

związana z własnościami galaktyki macierzystej lub spinem czarnej dziury 

(m.in. Sikora i in., 2007). 

W galaktykach aktywnych radiowo centralny AGN wyrzuca plazmę       

w postaci dwóch przeciwnie skierowanych strug - dżetów (np. Scheuer, 1974; 

Falle, 1991), które najpierw penetrują ośrodek międzygwiazdowy, potem halo 

galaktyczne a w końcu ośrodek międzygalaktyczny. Ponieważ dżet porusza się 

z prędkością większą niż prędkość dźwięku w danym ośrodku tworzy się szok, 

który obserwowany jest w zakresie radiowym w postaci gorącej plamy. 

Materiał z dżetu po przejściu przez gorącą plamę rozmywa się w kokonie. 

Dzięki istnieniu pola magnetycznego wewnątrz kokonu relatywistyczne cząstki, 

które się tam znajdują tracą energię promieniując synchrotronowo. Przy takim 

scenariuszu powstawania radioźródeł nasuwa się schemat ewolucyjny,             

w którym, przy odpowiedniej mocy dżetów, duże źródła powstają z mniejszych. 

I tak można rozważyć schemat, w którym radioźródła ewoluują od 

najmniejszych źródeł, z maksimum emisji na częstotliwości około 1 GHz (GPS, 

rozmiary – 100 pc), przez źródła o stromym widmie (CSS, rozmiary do 10 kpc), 

radiogalaktyki o rozmiarach od kilkudziesięciu do kilkuset kiloparseków 
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(klasyczne radiogalaktyki), do największych znanych „gigantycznych” 

radioźródeł o rozmiarach powyżej 1 Mpc (z ang. Giant Radio Galaxies, GRG). 

 

Typy morfologiczne radiogalaktyk 
 

W 1974 roku Fanaroff i Riley pokazali, że istnieje graniczna jasność 

radiowa (P178MHz ≈ 2 × 10
25

 W Hz
−1

 sr
−1

), przy której zmieniają się własności 

morfologiczne radioźródeł. Obiekty o jasności mniejszej (tzw. obiekty typu 

FRI, Rys.1) posiadają dyfuzyjne płaty radiowe, których najjaśniejsze obszary 

leżą blisko jądra i jasność ich spada z odległością od centrum. Stąd zwykle 

rozmiar struktury radiowej tych obiektów nie jest łatwy do jednoznacznego 

oszacowania. W obiektach o większej jasności radiowej (obiekty typu FRII, 

Rys.2) płaty radiowe są najjaśniejsze na końcach. Najczęściej w tych źródłach 

obserwowane są gorące plamy czyli miejsca, w których dżet relatywistycznej 

materii wyrzuconej z centralnej maszyny zderza się z ośrodkiem 

międzygalaktycznym tworząc naddźwiękową falę uderzeniową. Dżety              

w radiogalaktykach typu FRII w skalach kiloparseków choć są lepiej 

skolimowane, są także bardziej asymetryczne niż dżety w radiogalaktykach 

FRI. Dzieje się tak dzięki wzmocnieniu dopplerowskiemu; dżet poruszający się 

z relatywistyczną prędkością w kierunku do obserwatora wydaje się jaśniejszy 

niż dżet przeciwny. Pole magnetyczne w dżetach obiektów FRII jest równoległe 

do osi dżetów prawie na całej ich długości, w obiektach typu FRI pole 

magnetyczne staje się prostopadłe w skalach kiloparseków (Bridle                      

i Perley,1984).  

 
Rys. 1. Radiogalaktyka typu FRI – 3C31, źródło:NRAO.  
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Rys. 2. Radiogalaktyka typu FRII - Cygnus A, źródło: NRAO. 
 

Wielu autorów tłumaczyło różnice w morfologii obiektów FRI i FRII 

zmniejszaniem się prędkości w dżecie z prędkości relatywistycznych do 

znacznie mniejszych prędkości w odległości już kilku kpc od centrum (m.in. 

Bicknell, 1984; Komissarov, 1994; Laing i in., 1999). Inni, dychotomię 

rozciągłych źródeł radiowych tłumaczą różnicami w mocy dżetów co łącznie    

z własnościami ośrodka determinuje jak szybko prędkość propagacji gorącej 

plamy staje się mniejsza od prędkości dźwięku w danym ośrodku i przepływ 

plazmy nie jest już wtedy skolimowany (m.in. Gopal-Krishna i Wiita, 1988; 

Gopal-Krishna, 1991). Proponowane były także hipotezy, w których różnice 

morfologiczne miałyby wynikać z bardziej fundamentalnych różnic jak np. 

różna natura centralnego AGN-u (m.in. Baum i in., 1992, 1995; Meier, 1999), 

czy inny skład plazmy w dżetach (Reynolds i in., 1996; Celotti i in., 1997). 

Jednak obserwacje hybrydowych podwójnych radiogalaktyk (z ang. Hybrid 

Morphology Radio Sources, HYMORS, Gopal-Krishna i Wiita, 2000), w 

których jeden płat ma wyraźną strukturę FRII podczas gdy drugi FRI, 

potwierdzają raczej hipotezę o znacznym wpływie warunków zewnętrznych na 

strukturę morfologiczną radioźródeł, a nie hipotezy o różnicach fizycznych      

w AGN-ach. 

 

Radiogalaktyki a linie emisyjne 
 

Jednym z obserwacyjnych dowodów na istnienie w galaktyce centralnego 

AGN-u jest obecność w jej widmie optycznym linii emisyjnych. Linie te 

powstają w obłokach gazu fotojonizowanego przez nietermiczne, potęgowe 

kontinuum z dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury. W zależności od jasności 

linii i wzajemnych stosunków natężeń wysoko i nisko zjonizowanych 

pierwiastków można wyodrębnić radiogalaktyki o silnych liniach emisyjnych  

(z ang. High-excitation Emission-line Galaxies, HEG) oraz radiogalaktyki         

o słabych liniach emisyjnych (z ang. Low-excitation Emission-line Galaxies, 

LEG).  

Galaktyki z silnymi liniami mają także silne jądro optyczne, nie rzadko 

przesłonięte przed torus pyłowy. Często są to galaktyki oddziałujące z bliskim 

towarzyszem, lub mające ślady niedawnego oddziaływania. Znaczna część 
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populacji gwiazdowych w tych galaktykach stanowią młode gwiazdy.              

W przeciwieństwie do tych obiektów galaktyki ze słabymi liniami mają słabe 

jądra optyczne, nie posiadają torusa pyłowego i tylko stare populacje 

gwiazdowe. Uważa się, że w obydwu tych rodzajach galaktyk na centralny 

AGN akreowany jest inny rodzaj materiału. W galaktykach HEG jest to 

chłodny gaz międzygwiazdowy, a w galaktykach LEG, gdzie chłodnego gazu 

już nie ma, gorący gaz z korony galaktyki (np. Hardcastle i in., 2006). 

Jak pokazali Hine i Longair (1979) różnica w morfologii obiektów typu 

FRI i FRII przenosi się także na różnicę w ich widmach optycznych. Choć są 

znane przykłady odstępstwa od tej reguły obiekty typu FRI mają zwykle widma 

optyczne tylko z widocznymi strukturami absorpcyjnymi lub jedynie słabymi 

liniami emisyjnymi (LEG). Widma radiogalaktyk typu FRII nie są tak 

jednorodne. Znaczna część tych obiektów posiada widma z jasnymi liniami 

emisyjnymi wysoko zjonizowanych atomów (HEG), jednak istnieje także 

niezaniedbywalna grupa tych galaktyk mająca widma absorpcyjne lub jedynie 

ze słabymi liniami (LEG).  

Natężenia linii emisyjnych dostarczają informacji o warunkach 

fizycznych panujących w regionach powstawania wąskich linii emisyjnych,       

a także o mechanizmach jonizacji. Źródła, w których dominują różne 

mechanizmy ekscytacji linii mogą być rozdzielone na podstawie 

dwuwymiarowych diagramów opartych na stosunkach natężeń linii emisyjnych. 

Zaproponowano wiele diagramów diagnostycznych, które dalej były testowane 

pod kątem ich użyteczności w separowaniu źródeł fotojonizowanych przez 

gorące gwiazdy (galaktyki formujące gwiazdy) od tych fotojonizowanych przez 

nietermiczne, potęgowe kontinuum pochodzące od AGN-u (np. Baldwin i in., 

1981; Veilleux i Osterbrock, 1987; Kewley i in., 2006). Obecnie najszerzej 

używane są diagramy diagnostyczne pierwotnie zaproponowane przez 

Baldwina i in. (1981) ([OIII]5007/Hβ vs [NII]6583/Hα, diagram BPT, Rys. 3a), 

Veilleux i Osterbrocka (1987) ([OIII]5007/Hβ  vs [OI]6300/Hα i [OIII]5007/Hβ 

vs [SII](6716+6731)/Hα, diagramy VO, Rys. 3b,c) i Kewley i in.(2006) 

([OIII]5007/[OII]3727 vs [OI]6300/Hα).  

 

 Rys. 3. Diagramy diagnostyczne. 
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Na klasycznym diagramie BPT galaktyki formujące gwiazdy mogą być 

oddzielone od innych obiektów optycznych. Dzięki przeglądowi SDSS (Sloan 

Digital Sky Survey), który dostarczył setki tysięcy widm galaktyk, na diagramie 

tym pojawiły się dwa wyraźne skrzydła, wyglądające jak mewa (Kauffmann      

i in., 2003, patrz rysunek 3a). Lewe skrzydło tworzy wąskie pasmo galaktyk 

formujących gwiazdy, z metalicznością malejącą w kierunku lewego górnego 

krańca. Prawe skrzydło, zaczynające się od podstawy ciągu galaktyk z formacją 

gwiazdową, tworzą obiekty fotojonizowane przez twardsze promieniowanie. 

Kewley i in. (2001), wyznaczając górny limit modeli fotojonizacji gwiazdowej 

zdefiniowali granicę oddzielającą galaktyki SF od galaktyk aktywnych (ciągła 

krzywa na rysunku 3). Powyżej tej linii wkład do natężeń linii emisyjnych, 

pochodzący od regionów HII jest zaniedbywalny. Kauffmann i in. (2003) 

zaproponowali inną granicę oddzielającą galaktyki, w których linie emisyjne są 

fotojonizowane tylko przez gorące gwiazdy od galaktyk, których widma 

emisyjne są złożeniem emisji z obszarów powstawania gwiazd i z AGN-u 

(krzywa przerywana na rysunku 3a). Obiekty z obszaru pomiędzy tymi dwiema 

liniami nazywane są obiektami mieszanymi. Prawe skrzydło dzieli się na dwa 

obszary zajęte przez galaktyki o wysokim i niskim stopniu jonizacji. Podział ten 

jest bardzo wyraźny na diagramach VO gdzie górna część tego skrzydła 

zajmowana jest przez galaktyki Seyferta 2 i radiogalaktyki z silnymi wąskimi 

liniami (HEG). Dolna część prawego skrzydła na diagramach diagnostycznych 

zajmowana jest przez galaktyki ze słabymi liniami emisyjnymi (LEG). 

 

Największe z radioźródeł: „giganty” 

 

 

Rys. 4. Największe, znane do tej pory gigantyczne radiogalaktyki. Jako porównanie w tle 

widoczna gromada Virgo. 
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„Gigantyczne” radiogalaktyki to największe, fizycznie związane struktury 

we Wszechświecie. Ich rozmiary, liczone w megaparsekach, są porównywalne 

z rozmiarami gromad galaktyk (rysunek 4). Jednak mechanizm pozwalający na 

tworzenie struktur o tak znacznych rozmiarach i pozwalający na utrzymanie 

stabilności dżetu w tak dużej odległości od centralnego aktywnego jądra nadal 

nie został do końca poznany.  
 

Gigantyczne radiogalaktyki posiadają stabilne dżety, które transportują 

relatywistyczne cząstki na odległości rzędu megaparseków. Co jest jednak 

czynnikiem odpowiedzialnym za tak duże rozmiary „gigantów”?  Komissarov 

(1994) oszacował długość fazy aktywnej AGN-u na około 10
8
 lat. Zatem 

gigantyczne radioźródła albo ”żyją” dłużej albo prędkość ekspansji ich płatów 

jest większa niż w mniejszych źródłach. Rozważano wiele czynników, których 

efektem mogłyby być tak duże rozmiary gigantycznych radioźródeł, ale 

żadnego z nich nie można uważać za ogólną własność wszystkich GRG. 

Jednym z nich są z pewnością własności ośrodka otaczającego AGN.               

W rzadkim ośrodku dżety radiowe ekspandują znacznie szybciej niż w gęstym.  

W analitycznych modelach opisujących ewolucję radiogalaktyk (m.in. 

Falle, 1991; Komissarov i Falle, 2003; Kaiser i Alexander, 1999; Blundell i in., 

1999) dynamika źródła jest funkcją czasu, ale zależy także od gęstości ośrodka 

zewnętrznego i mocy AGN-u. Zatem najbardziej naturalne jest szukanie 

przyczyny tak dużych rozmiarów gigantycznych radiogalaktyk wśród tych 

trzech parametrów. Biorąc pod uwagę wiek spektralny obserwowanych struktur  

Rys. 5. Radiogalaktyka podwójno-podwójna J2345-0449. 
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radiowych, gigantyczne radioźródła są stare (10
8
 lat), lecz ich wiek nie jest 

ekstremalnie różny od wieku mniejszych radioźródeł (m.in. Mack i in., 1998; 

Schoenmakers i in., 2000a; Machalski i in., 2004).  

Zauważono także, że gigantyczne radiogalaktyki ekspandują w ośrodku 

międzygalaktycznym o mniejszej gęstości niż normalne radioźródła (m.in. 

Subrahmanyan i in., 1996; Mack i in.  1998; Cotter, 1998; Schoenmakers i in., 

2000a). Mack i in. (1998) wykorzystali różne metody do wyznaczenia gęstości 

cząstek w ośrodku międzygalaktycznym (np. zakładając równowagę ciśnień 

materii w kokonie i poza nim, czy z depolaryzacji) wokół płatów radiowych 

gigantycznych radiogalaktyk i uzyskali wartości w przedziale (1 − 4) × 10
-5 

cm
-3

 

co jest znacznie mniej niż typowe wartości dla normalnych radiogalaktyk 

(Rawlings i Saunders, 1991).  

Gopal-Krishna i in. (1989) zasugerowali, że gigantyczne radiogalaktyki 

mogą mieć potężniejsze centralne AGN-y. Lara i in. (2004) badali korelacje 

między mocą jądra radiowego i rozmiarem liniowym struktury radiowej. 

Pokazali oni jednak, że korelacja między tymi parametrami nie jest fizyczna 

lecz jest efektem selekcji wynikającym z limitów nałożonych na gęstość 

strumienia radiowego i rozmiar kątowy. Zatem ten czynnik nie został jeszcze 

potwierdzony.  

Ogromne rozmiary gigantycznych radiogalaktyk mogą być także 

wynikiem powtarzającej się aktywności centralnego jądra. Tzw. podwójno-

podwójne struktury radiowe (rysunek 5) są dowodem na powtarzającą się 

aktywność centralną i są obserwowane zarówno wśród małych (Marecki i in., 

2006) jak i gigantycznych źródeł (Schoenmakers i in., 2000b,c; Konar i in., 

2006; Jamrozy i in., 2007). Pomimo wielu badań nadal nie jest znana 

odpowiedź na pytanie, który z wymienionych wyżej czynników, lub jaka ich 

kombinacja, kieruje ewolucją radioźródeł od małych do gigantycznych 

rozmiarów. 

 

Poszukiwania „gigantów” 
 

Ze względu na małą jasność powierzchniową lobów gigantycznych 

radiogalaktyk do detekcji tych źródeł najlepsze wydają się przeglądy radiowe 

na niskich częstotliwościach z dużą czułością. Pierwszą próbką tych źródeł była 

skompilowana z literatury lista gigantycznych radiogalaktyk opublikowana      

w 1999 roku przez Ishwara-Chandra i Saikia. Nie była to jednak próbka 

jednorodna zatem na przełomie wieków podjęto kilka prób wyselekcjonowania 

jednorodnych próbek gigantycznych radioźródeł korzystając z dostępnych 

przeglądów radiowych. Machalski i in. (2001) oraz Lara i in. (2001a,b) 

wyselekcjonowali próbki gigantycznych radiogalaktyk wykorzystując przegląd 

NVSS (NRAO Very Large Array Sky Survey) oraz przegląd FIRST (Faint 

Images of the Radio Sky at Twenty-cm). Schoenmakers i in.(2000a, 2001) 

wykorzystali przegląd WENSS (Westerbork Northern Sky Survey) do 

skompletowania ograniczonej w strumieniu radiowym próbki radioźródeł          
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o gigantycznych rozmiarach. Później Saripalli i in (2005) opublikowali próbkę 

gigantycznych radioźródeł z południowego nieba opartą na przeglądzie SUMSS 

(Sydney University/Molonglo Sky Survey). Prace te dały w efekcie listę 147 

radioźródeł o rozmiarach bliskich lub większych od 1 Mpc, z czego 9 źródeł 

miało morfologię FRI, 14 FRI/II a pozostałe 120 morfologię FRII. 13 z tych 

źródeł zidentyfikowano z kwazarami a pozostałe z radiogalaktykami. 

Większość znalezionych źródeł (75%) została odkryta na północnej półkuli. 

Do tej pory gigantyczne radiogalaktyki były przedmiotem badań głównie 

w dziedzinie radiowej; obserwacje optyczne zawężały się do wyznaczenia 

przesunięcia ku czerwieni potrzebnego do wyznaczenia odległości do struktury 

radiowej i jej rozmiaru. Jednak widmo optyczne niesie cenne informacje tak     

o centralnym jądrze (linie emisyjne i ewentualne potęgowe kontinuum) jak        

i o galaktyce macierzystej (kontinuum gwiazdowe i linie absorpcyjne). 

Wykorzystanie tych informacji może dać wiedzę o mocy AGN-u                      

w gigantycznych radioźródłach, oraz pozwolić powiązać podstawowe własności 

ich galaktyk macierzystych, jak masa, średni wiek, metaliczność a także historia 

formowania się gwiazd, z własnościami AGN-u i struktury radiowej. Może 

zatem pomóc w ustaleniu, czy wielkość radioźródła zależy od mocy AGN-u. 

Ponieważ jednak dane optyczne znanych gigantycznych radiogalaktyk były 

bardzo skromne postanowiliśmy wyselekcjonować jednorodną próbkę 

gigantycznych radioźródeł i przeprowadzić obserwacje spektroskopowe ich 

galaktyk macierzystych, by na podstawie widm optycznych badać własności ich 

galaktyk macierzystych i AGN-ów. Aby efektywnie wykorzystać istniejące 

bazy danych obszar poszukiwań zawęziliśmy do rejonu, dla którego dostępne są 

mapy radiowe NVSS i FIRST, oraz który można obserwować przy użyciu 

dużego teleskopu optycznego. Ponieważ otwarty został dostęp do teleskopu 

optycznego SALT (z ang. Southern African Large Telescope) wybraliśmy 

obszar wokół równika niebieskiego. 
 

Przyjęliśmy następujące kryteria selekcji: 

 typ morfologiczny FRII lub FRI/II; 

 rozmiar kątowy większy od 165”; 

 całkowity strumień promieniowania na częstotliwości 1.4 GHz większy 

od 40 mJy. 
 

Ograniczenie na typ morfologiczny wprowadzone zostało ze względu na sposób 

wyznaczania rozmiaru kątowego źródła. Rozmiar ten liczony jest jako 

odległość pomiędzy gorącymi plamami lub, jeśli gorące plamy są niewidoczne, 

jasnymi regionami płatów radiowych najbardziej oddalonymi od jądra. 

Minimalny rozmiar kątowy, Θ=165, odpowiada rozmiarowi liniowemu 1 Mpc 

na z=0.5. W literaturze gigantyczne radiogalaktyki definiowane są jako 

podwójne radioźródła o rozmiarze liniowym zrzutowanym na sferę niebieską 

większym niż 1 Mpc. Definicja ta oparta była na wartości stałej Hubble‟a       

H0 = 50 km s
−1

 Mpc
−1

. Obecnie ogólnie przyjęty jest model kosmologiczny Λ 

Cold Dark Matter ze stałą Hubble‟a H0 = 71 km s
−1

 Mpc
−1

 (Spergel i in., 2003). 
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Aby zachować zgodność z poprzednimi pracami do gigantycznych 

radiogalaktyk zaliczyliśmy źródła o rozmiarze większym od 700 kpc 

policzonym dla tak przyjętej kosmologii.  

W wyniku przeprowadzonej w ten sposób selekcji, liczebność próbki 

kandydatów na gigantyczne radiogalaktyki wyniosła prawie 160 źródeł z czego 

do tej pory, na podstawie obserwacji spektroskopowych, rozmiar powyżej 700 

kpc udało się potwierdzić dla 40 źródeł (Kozieł-Wierzbowska, 2008).  

 

„Giganty” a mniejsze radiogalaktyki 
 

Jak już wspomniano, źródła, w których dominują różne mechanizmy 

ekscytacji linii mogą być rozdzielone na podstawie dwuwymiarowych 

diagramów diagnostycznych. Zatem tworząc takie diagramy dla „gigantów”      

i mniejszych radioźródeł można sprawdzić, czy w obydwu grupach tych 

obiektów mechanizmy są różne, czy te same. Interesujące nas diagramy 

przedstawiono na rysunku 6, gdzie gigantyczne radiogalaktyki przedstawione są 

wypełnionymi kółkami a mniejsze radioźródła punktami. Widać z nich, że 

stosunki natężeń badanych tam linii emisyjnych mierzonych dla gigantycznych 

radiogalaktyk nie różnią się od stosunków linii w mniejszych radioźródłach. 

Punkty odpowiadające normalnym i gigantycznym radiogalaktykom zajmują te 

same regiony diagramów. Zatem można założyć, że w galaktykach 

macierzystych obu rodzajów radioźródeł zachodzą te same mechanizmy 

ekscytacji. Duże rozmiary gigantycznych radiogalaktyk nie przekładają się na 

szczególne własności wąskich linii emisyjnych. 
 

Rys. 6. Diagramy diagnostyczne dla radioźródeł. Kółka reprezentują „giganty” a punkty 

mniejsze radioźródła.  
 



 132 

Kolejnym etapem porównania radiogalaktyk o różnych rozmiarach 

struktury radiowej jest porównanie własności galaktyk macierzystych. Na 

rysunku 7 przedstawiono porównanie zależności masy od wieku (górny 

diagram) i metaliczności od wieku (dolny diagram) dla radiogalaktyk 

gigantycznych i mniejszych radioźródeł. Oznaczenia są takie same jak na 

rysunku 6. Jak widać galaktyki macierzyste radioźródeł to obiekty stare              

i masywne. Około 90% wszystkich badanych źródeł ma średni wiek populacji 

gwiazdowych większy od 10
10

 lat i masę powyżej 10
11

 MSun. Jak jednak widać 

na rysunku 7 zakresy wieku, masy i metaliczności galaktyk macierzystych 

gigantycznych i mniejszych radiogalaktyk są takie same.  

 
 

Rys. 7. Zależność masy oraz metaliczności galaktyk macierzystych radioźródeł od średniego 

wieku populacji gwiazdowych. Oznaczenia jak na rysunku 6. 
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Aby odrzucić lub przyjąć hipotezę, że za duże rozmiary „gigantów” 

odpowiedzialna jest moc AGN-u należało zbadać także ich jasności 

bolometryczne. Jak pokazali to Heckman i in. (2004) wyznacznikiem jasności 

bolometrycznej jest jasność linii [OIII]5007. Jasność tej linii w zależności od 

średniego wieku galaktyki macierzystej, jej masy oraz dyspersji prędkości 

przedstawiona jest na rysunku 8. Zależności jak i zakres jasności linii 

[OIII]5007 w widmach gigantycznych radioźródeł nie różni się od jasności tej 

linii w mniejszych źródłach. Zatem centralne aktywne jądra gigantycznych 

radiogalaktyk nie są ani jaśniejsze ani słabsze od jąder radioźródeł o mniejszych 

rozmiarach. Podobnie masy czarnych wyznaczone z dyspersji prędkości, tempo 

akrecji wyznaczone także z jasności linii [OIII]5007 nie różnią się w próbkach 

małych i gigantycznych radiogalaktyk. Zatem rozmiar radioźródeł nie zależy od 

badanych własności AGN-ów i galaktyk macierzystych, ale musi być wynikiem 

dłuższej lub powtarzającej się aktywności centralnego jądra, lub znacznie 

mniejszej gęstości ośrodka międzygalaktycznego otaczającego gigantyczne 

radiogalaktyki.    

 

 

Rys. 8. Zależność jasności linii [OIII]5007 od średniego wieku populacji gwiazdowych, masy 

i dyspersji prędkości galaktyk macierzystych radioźródeł. Oznaczenia jak na rysunku 6. 

 

J1420-0545: największy obiekt we Wszechświecie 
 

Wśród kandydatów na gigantyczne radioźródła w badanym obszarze 

nieba znaleźliśmy źródło J1420−0545 o rozmiarze kątowym równym 17.4 

(rysunek 9). Dla tego źródła wykonaliśmy  obserwacje spektroskopowe na 

teleskopie 4.2m the William Herschel Telescope (WHT) na La Palma (Wyspy 

Kanaryjskie). Uzyskane widmo przedstawione jest na rysunku 10. Na widmie 

tym widoczna jest linia emisyjna [OII]3727 oraz linie absorpcyjne: pasma      

Ca H i K, pasma G i Mg. Wyznaczone długości fali dla tych linii oraz 

odpowiadające im przesunięcia ku czerwieni po uśrednieniu dały wartość 

przesunięcia ku czerwieni równe z = 0.3067 ± 0.0005 co odpowiada rozmiarowi 

liniowemu źródła J1420−0545 równemu 4691 kpc. Jest to zatem największa 

struktura radiowa we Wszechświecie! Źródło 3C236, które do tej pory dzierżyło 

tytuł największego, ma rozmiar 4380 kpc (wyznaczony dla θ=2430                   

i z = 0.09883). 
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Rys. 9. Największa radiogalaktyka we Wszechświecie, J1420-0545. 

 Kontury radiowe są nałożone na mapę optyczną. 

 
 

Rys. 10. Widmo optyczne radiogalaktyki J1420-0545. 
 

Widmo źródła J1420-0545 z silnymi pasmami absorpcyjnymi jest typowe 

dla galaktyki eliptycznej. Występowanie silnej linii [OII]3727 oraz brak linii 

[OIII](4959,5007) wskazuje na widmo typu LEG chociaż brak danych o liniach 

Balmera Hα i Hβ  oraz innych liniach niskozjonizowanych pierwiastków jak 

[OI]6300, [NII]6583 czy [SII](6716,6731) nie pozwala nam na jednoznaczną 

spektralną klasyfikację tej galaktyki. 

Machalski i in. (2008) korzystając z modelu dynamicznej ewolucji 

radioźródeł typu FRII i algorytmu DYNAGE (Machalski i in., 2007), a także 
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obserwacji radiowych na dwóch częstotliwościach, 1.4GHz i 619 MHz, 

wyznaczyli parametry fizyczne radioźródła J1420−0545. Z modelowania 

znaleźli oni wiek struktury radiowej J1420−0545 równy 47 × 10
6
 lat co znaczy, 

że jest to źródło dwa razy młodsze niż inne gigantyczne radiogalaktyki. Także 

centralna gęstość, liczona jako gęstość ośrodka w odległości 10 kpc od jądra, 

jest rząd wielkości mniejsza od gęstości centralnej źródła 3C236, dwa rzędy 

wielkości mniejsza od gęstości centralnych w typowych radioźródłach               

i mniejsza nawet od typowych gęstości w gromadach galaktyk. Natomiast 

średnia prędkość propagacji szoku na końcach dżetu, liczona jako stosunek 

D/2ct, wynosi 0.163c co jest wartością znacznie większą od wartości 

charakterystycznych dla dużych źródeł typu FRII, a bliską wartości prędkości 

propagacji w młodych, małych źródłach. Zatem źródło J1420−0545 jest 

najprawdopodobniej zlokalizowane w obszarze gdzie ośrodek 

międzygalaktyczny jest wyjątkowo rzadki i to jest powodem tak dużego 

rozmiaru tego źródła. 

 

Podsumowanie 
 

Radioźródła są największymi obiektami we Wszechświecie. Znaczna 

grupa tych źródeł ma rozmiary bliskie lub większe od 1 Mpc. Obecnie znanych 

jest prawie 200 gigantycznych radiogalaktyk. W „gigantach” procesy kolimacji 

dżetu działają w skalach kilku megaparseków. Jedna z hipotez dotycząca 

rozmiaru tych obiektów głosiła, że centrale aktywne jądro w tych obiektach jest 

silniejsze, niż w radiogalaktykach o mniejszych rozmiarach. Jednak badania 

widm optycznych tych źródeł pokazały, że AGN-y i galaktyki macierzyste 

gigantycznych radioźródeł nie mają wyjątkowych własności i nie tworzą 

odrębnej klasy obiektów. Obserwacje największej znanej radiogalaktyki, J1420-

0545 pokazały, że największe radioźródła ewoluują w obszarach o mniejszej niż 

średnia gęstości ośrodka międzygalaktycznego i to właśnie może być 

czynnikiem odpowiedzialnym za ich rozmiar. 
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Oddziaływania galaktyk w centrum Gromady Virgo 
 

Marek Weżgowiec 
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Streszczenie 
 

Artykuł przedstawia radiowe i rentgenowskie obserwacje wybranych 

galaktyk centrum Gromady Virgo. Obecność wypływów gorącego gazu oraz 

asymetrie struktury pól magnetycznych świadczą o gwałtownych, wzajemnych 

oddziaływaniach, jakim poddane są badane galaktyki. Fizyczne parametry 

otrzymane w wyniku analizy dostępnych danych sugerują, iż obserwowane 

zaburzenia galaktyk mogą mieć wspólną historię. 

 

Polarymetria radiowa 
 

Radiowe obserwacje galaktyk spiralnych rejestrują promieniowanie 

pochodzące od elektronów poruszających się w polu magnetycznym.               

W przypadku pola uporządkowanego, obserwowane promieniowanie będzie 

spolaryzowane zgodnie z orientacją pola magnetycznego. W większości 

przypadków, gdy obserwujemy galaktyki niezaburzone, czyli takie, które nie 

oddziałują w żaden sposób ze swym otoczeniem, rejestrowany rozkład 

promieniowania radiowego dobrze pokrywa się z optyczną strukturą galaktyki, 

a pole magnetyczne wiernie podąża za ramionami spiralnymi. Inną sytuację 

będziemy obserwować w galaktykach, na które istotny wpływ ma otaczające je 

środowisko. W takim przypadku, symetryczną strukturę radiową zastąpią liczne 

asymetrie spolaryzowanego promieniowania oraz zmiany orientacji pola 

magnetycznego, dobrze odzwierciedlając zaburzenia, którym poddawana jest 

galaktyka (Rys. 1). Duża „wrażliwość” pól magnetycznych na wszelkie 

zaburzenia sprawia, że obserwacje polarymetrii radiowej są niezwykle czułym 

narzędziem do badania kompresji i zaburzeń pól magnetycznych, a co za tym 

idzie, również ośrodka międzygwiazdowego w dysku galaktycznym. 

 

Rozciągła emisja rentgenowska 
 

Obserwując energetyczne promieniowanie rentgenowskie możemy zdobyć 

cenne informacje dotyczące rozkładu oraz właściwości fizycznych gorącego 

gazu, znajdującego się w dyskach galaktycznych, jak i między nimi, w całej 

przestrzeni gromady galaktyk. Pochodzenie owego gazu związane jest               

z ewolucją samych galaktyk, zatem jego badania dostarczają istotnych danych 

na temat historii oraz przyszłości całej gromady (Rys. 2).  

Głównym parametrem gazu, najwięcej mówiącym o warunkach panujących 

w galaktykach bądź ich otoczeniu jest jego temperatura. Zazwyczaj temperatura 

gazu znajdującego się w dysku galaktycznym jest wszędzie jednakowa. 

Dotyczy to jednak galaktyk „spokojnych”, niezaburzonych. Zaobserwowanie 

podwyższonej temperatury 
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Rys. 1. Kontury spolaryzowanego promieniowania radiowego nałożone na obraz całkowitego 

promieniowania radiowego galaktyki NGC 3627. Mapa pochodzi z pracy Soida i in. 2001. 

 

 
 

 

Rys. 2. Rentgenowski obraz gromady Virgo ukazujący gigantyczny obłok gorącego gazu      

z najgęstszą częścią centralną otaczającą galaktykę eliptyczną M 87. 

 Mapa pochodzi z pracy Boehringer i in. 1994. 
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w danym obszarze wskazuje często na jego zaburzenie w wyniku przejścia fali 

uderzeniowej powstałej np. podczas ruchu galaktyki w gorącym ośrodku 

wewnątrz gromady. Z drugiej strony jednak, podobne podwyższenie 

temperatury będziemy odnotowywali obserwując obszary wzmożonej 

aktywności gwiazdotwórczej. Niemniej, taka podwyższona aktywność 

nierzadko spowodowana jest oddziaływaniem pływowym galaktyk. 

 

Galaktyki centrum Gromady Virgo 
 

Bardzo ciekawym obszarem, w którym obserwujemy liczne oznaki 

oddziaływań jest otoczenie jednej z gigantycznych galaktyk eliptycznych         

w centrum Gromady Virgo – galaktyki M 86. Galaktyka ta zanurzona jest        

w ogromnym obłoku gorącego gazu, utrzymywanym przez jej silny potencjał 

grawitacyjny. W najbliższej bliskości M 86, jeszcze wewnątrz owego obłoku 

(Rys. 3) znajdują się trzy galaktyki spiralne noszące wyraźne znamiona 

oddziaływania z otoczeniem. 

 

 
 

 

Rys. 3. Mozaika  promieniowania rentgenowskiego (Weżgowiec i in. w przyg.) nałożona 

 na obraz optyczny okolic galaktyki M 86 z zaznaczoną emisją gazu zjonizowanego  

(Kenney i in. 2008). 
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a. NGC 4388 
 

NGC 4388 jest galaktyką spiralną, poruszającą się z dużą prędkością 

przez centralne obszary Gromady Virgo. Radiowe obserwacje sugerują silne 

obdarcie gazowego dysku galaktyki. Polarymetria radiowa natomiast ujawnia 

silną asymetrię pola magnetycznego (Rys. 4). Takie cechy sugerują silne 

oddziaływania z otaczającym ośrodkiem gromady, a także prawdopodobne 

oddziaływania pływowe z gigantyczną M 86. Obserwacje promieniowania 

rentgenowskiego zdają się potwierdzać te przypuszczenia, ukazując wyraźny 

ogon gorącego gazu, rozciągający się w kierunku przeciwnym do ruchu NGC 

4388 (patrz Rys. 3). Również wcześniejsze obserwacje w linii neutralnego 

wodoru (Oosterloo & van Gorkom 2005) wykazały istnienie w tym samym 

miejscu rozległego ogona chłodnego gazu wypchniętego z dysku. Ogon ten 

sięga aż do galaktyki M 86, gdzie obserwowane jest jego nagłe odchylenie. 

Może to być efekt projekcji, ale może również sugerować wpływ grawitacji 

galaktyki eliptycznej na jego ewolucję. 

 

b. NGC 4438 
 

Kolejną galaktyką spiralną, widoczną na wschód od M 86, jest NGC 

4438. Galaktyka ta jest bardzo silnie zaburzona, czego dowodem jest 

całkowicie zniekształcony dysk galaktyczny (Rys. 5). Do niedawna uważano, iż 

odpowiedzialną za takie zaburzenia jest towarzysząca galaktyka NGC 4435, 

jednak niedawne obserwacje Kenney'a i in. (2008) zarejestrowały istnienie 

szerokiego pomostu zjonizowanego gazu pomiędzy NGC 4438 i M 86 (patrz 

Rys. 3), co raczej nie pozostawia wątpliwości co do przeszłych oddziaływań 

grawitacyjnych między obiema galaktykami. Scenariusz taki potwierdzają 

również obserwacje asymetrycznego pola magnetycznego oraz wypływu 

materii w kierunku M 86, jak i temperatury gazu wypchniętego z galaktyki, 

które dobrze odpowiadają proponowanemu scenariuszowi wydarzeń. 

 

c. NGC 4402 
 

Niedaleko na północ od M 86 widoczna jest jeszcze jedna galaktyka 

spiralna, NGC 4402 (Rys. 4), której morfologia dysku pozwala przypuszczać, 

że galaktyka ta z dużą prędkością przedostaje się w obszary gęstego halo M 86, 

w których poddawana jest obdzieraniu z gazu i zniekształcaniu struktury pola 

magnetycznego. Układ owego pola zdaje się niemal wskazywać położenie 

szoku powstałego w wyniku ruchu galaktyki przez otaczający ją ośrodek    

(Rys. 6). 
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Rys. 4. Kontury spolaryzowanego promieniowania radiowego galaktyki NGC 4388 

 z zaznaczonymi wektorami pola magnetycznego, nałożone na zdjęcie optyczne. 

 

 
 

 

Rys. 5. Kontury spolaryzowanego promieniowania radiowego galaktyki NGC 4438 

 z zaznaczonymi wektorami pola magnetycznego, nałożone na zdjęcie optyczne.  

Mapa pochodzi z pracy Weżgowiec i in. 2007. 
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Rys. 6. Kontury spolaryzowanego promieniowania radiowego galaktyki NGC 4402 

 z zaznaczonymi wektorami pola magnetycznego, nałożone na zdjęcie optyczne. 

 Mapa pochodzi z pracy Vollmer i in. 2007. 

 

Podsumowanie 
 

Olbrzymie halo gorącego gazu wokół galaktyki eliptycznej M 86 oraz 

zaburzenia galaktyk w nim się znajdujących wraz z gazowymi „pomostami” 

zdającymi się je łączyć, pozwala przypuszczać, że wszystkie galaktyki tego 

obszaru mają wspólną historię oddziaływań, a parametry fizyczne gazu 

wypchniętego z galaktyk spiralnych (jak jednakowe temperatury ogonów 

gazowych galaktyk spiralnych) sugerują, że oddziaływania mogły mieć miejsce 

w tym samym czasie. W przypadku galaktyki NGC 4388 najprawdopodobniej 

obserwujemy jedyny przypadek współistnienia ogonów gorącego i chłodnego 

gazu. 

Zastosowane w powyższych badaniach obserwacje polarymetryczne        

i rentgenowskie okazują się być dobrym „zestawem narzędzi” diagnozującym 

możliwe oddziaływania galaktyk między sobą oraz z gorącym ośrodkiem 

gromady. 
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Streszczenie 
 

Kompletna do rF =18.
m
3 próbka 6188 bliskich (przesunięcie ku czerwieni 

z 0.18) struktur, z których każda zawiera przynajmniej 10 galaktyk, stanowi 

obserwacyjną bazę naszych badań. 

Kształt struktury wyznaczano w projekcji na sferę niebieską, używając 

metody kowariancji. Analizowano eliptyczność e struktur i badano ich ewolucję. 

Eliptyczność struktury zmienia się z odległością, malejąc dla obiektów bliższych 

i bardziej licznych. Zmiana ta lepiej opisywana jest przez równanie kwadratowe 

lub ekspotencjalne niż prostą zależność liniową. Konkluduje się, że między 

z=0.18 i z=0 obserwuje się dynamiczną ewolucję gromad galaktyk.  

Próbka 6188 struktur została podzielona wg liczebności struktur na 10 klas 

liczebności. Rozkłady eliptyczności w poszczególnych klasach różnią się. 

Średnia eliptyczność zmienia się od 0.3 do 0.18, biedniejsze struktury są bardziej 

eliptyczne.  Statystyki pokazują, że struktury mające przynajmniej 50 członków 

pochodzą z jednej populacji. 

Średnie przesunięcie ku czerwieni w klasie liczebności zależy od 

liczebności klasy, mniej spopulowane struktury charakteryzują się większym 

przesunięciem ku czerwieni niż bogate gromady. Dalsza analiza pokazała, że 

zależność eliptyczność – przesunięcie ku czerwieni e-z jest skorelowane              

z liczebnością. Najsilniejsza korelacja występuje dla najbiedniejszych grup 

galaktyk. Dla bogatych gromad korelacja ta nie występuje. 

Przeanalizowano rozkłady kątów pozycyjnych najjaśniejszej, drugiej, 

trzeciej i dziesiątej pod względem jasności galaktyki w strukturze. Rozkłady tych 

kątów pozycyjnych, jak też kąty pozycyjne ich struktur macierzystych, okazały 

się być losowe. Dla 1056 gromad o znanych typach morfologicznych B-M 

zbadano różnicę kątów pozycyjnych najjaśniejszej galaktyki i struktury 

macierzystej. Tylko w wypadku typu B-M I znaleziono współliniowość 

najjaśniejszej galaktyki z dużą osią struktury macierzystej. Jest to efekt na 

poziomie 2 . 

Otrzymane zależności są zgodne z przewidywaniami modeli ΛCDM.  

Wskazują również na konieczność uwzględniania wpływu otoczenia na ewolucję 

struktur. Zaobserwowana współliniowość kąta pozycyjnego gromady                

B-M I z najjaśniejszą galaktyką gromady wskazuje na specjalny mechanizm 

powstawania nadolbrzymach galaktyk cD. Uzyskane wyniki posłużyły do próby 

rekonstrukcji obrazu powstawania struktur wielkoskalowych we Wszechświecie. 
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1. Wstęp 
 

Powstanie struktur wielkoskalowych we Wszechświecie i momentu pędu 

galaktyk jest jednym z trudniejszych problemów współczesnej kosmologii.  

Kształt gromad galaktyk może odzwierciedlać warunki panujące              

w momencie powstawania struktur. Dlatego też dokładane informacje o tym 

parametrze, jak też o czynnikach wpływających na obserwowany kształt gromad 

mogą pomóc w lepszym zrozumieniu powstawania struktur wielkoskalowych. 

Jedną z takich zależności jest np. zależność między eliptycznością struktury a jej 

przesunięciem ku czerwieni  e-z  (Plionis 2002).  Dlatego też wpływ różnych 

czynników na tę zależność jest interesujący. 

Sposób, w jaki galaktyki uzyskały moment pędu różni się w trzech 

klasycznych teoriach powstawania struktur. Hierarchiczne grupowanie się 

(Peebles 1969, 1980, Thuan & Gott 1977), z izotermicznymi perturbacjami 

przewiduje, że moment pędu jest uzyskiwany poprzez grawitacyjne 

oddziaływania przypływowe sąsiednich galaktyk. Gdy przy adiabatycznych 

perturbacjach formuje się płaska struktura zwana naleśnikiem (Zeldowich 1970), 

fale uderzeniowe powstałe w trakcie anizotropowego kolapsu protostruktury 

powodują utworzenie się momentu pędu indywidualnych galaktyk. W teorii 

turbulencji (Ozernoy 1978) moment pędu galaktyk jest wynikiem działania 

wczesnych, wielkoskalowych wirów. W każdej z tych teorii utrzymuje się inny 

obraz rozkładu momentów pędu galaktyk w strukturach. Ponieważ momenty 

pędu galaktyk są znane dla niewielkiej liczby galaktyk dlatego też bada się 

rozkłady kątów pozycyjnych galaktyk, albo rozkłady orientacji płaszczyzn 

galaktyk, które to oba parametry są związane z kierunkiem momentu pędu.        

W bieżącej pracy tylko rozkłady kątów pozycyjnych są analizowane. 

Obecnie przyjmuje się, że rozkład galaktyk w przestrzeni 

scharakteryzowany jest poprzez występowanie obszarów pustych, 

jednowymiarowych włókien, płaskich, dwuwymiarowych struktur 

oddzielających obszary puste, zwanych ścianami i znajdujących się na przecięciu 

ścian gęstych obszarów, czyli gromad galaktyk. Modele CDM (Cold Dark 

Matter), czyli zimnej ciemnej materii stały się paradygmatem kosmologii. W 

tych modelach struktury powstają poprzez hierarchiczne grupowanie się (np. 

Bond i in.. 1996, Springel i in.. 2005, van de Weygaert & Bond 2008 a,b),          

a moment pędu poprzez grawitacyjne oddziaływanie sąsiednich galaktyk, które 

wywołuje moment skręcający. 

Nasze dane optyczne dotyczą bliskich struktur (z 0.18).  Porównanie 

własności bliskich i odległych struktur może pomóc rozdzielić własności nowo 

powstałych galaktyk od efektów ewolucji. W tej pracy staramy się pokazać, jakie 

czynniki wpływają na kształt struktur, tj. grup i gromad galaktyk. Analizujemy 

szereg rozkładów kątów pozycyjnych galaktyk i ich struktur macierzystych. 

Ponadto, staramy się zinterpretować nasze wyniki obserwacyjne w świetle 

rozważań teoretycznych i staramy się odtworzyć możliwy obraz powstawania 

struktur wielkoskalowych. 
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2. Dane obserwacyjne 
 

Podstawą naszych badań jest katalog grup i gromad galaktyk zawierający 

6188 struktur (Katalog PF; Panko & Flin 2006). Jest on oparty o Muenster Red 

Sky Survey (MRSS: Ungruhe i in.  2003).  MRSS jest katalogiem galaktyk 

pokrywającym około 5000 stopni kwadratowych na półkuli południowej i jest on 

kompletny do rF = 18.
m
3 , co odpowiada przesunięciu ku czerwieni z 0.18. Taka 

też jest kompletność Katalogu PF. MRSS powstał w wyniku skanowania 217 

klisz ESO z b<-45
o
.  Do położeń galaktyk na sferze niebieskiej zastosowano 

metodę mozaiki Voronoi‟a (Ramella i in. 1999, 2001, Barrena i in.. (2005), 

Panko & Flin 2006). Uzyskano w ten sposób obszary o podwyższonej gęstości, 

mające przynajmniej 10 obiektów i one weszły do katalogu PF. Wszystkie 

skatalogowane struktury uzyskano stosując jednakową procedurę, co zapewnia 

jednorodność materiału używanego w dalszej analizie statystycznej. 

Kształt struktur został wyznaczony indywidualnie dla każdej struktury, 

metodą elipsy kowariancji (Carter & Metcalfe 1980), rozważając tylko galaktyki 

z przedziału jasności m3, m3 + 3
m
, gdzie m3 jest jasnością trzeciej najjaśniejszej 

galaktyki w strukturze. Symulacje Monte Carlo pokazały, że metoda ta jest 

bardzo dobrym narzędziem do wyznaczania eliptyczności struktur (Biernacka 

2007).  Policzenie pięciu momentów rozkładu położeń galaktyk dawało zarówno 

wartości dużej i małej półosi elipsy a oraz b opisującej zrzutowany na sferę 

niebieską kształt struktury, z których wyliczono eliptyczność struktury e=1–b/a 

jak też kąt pozycyjny dużej półosi PAg. Kąty pozycyjne galaktyk są wzięte         

z MRSS. 

Odległości do struktur zostały wyznaczone w oparciu o zależność między 

logz a m10, gdzie m10 jest jasnością dziesiątej najjaśniejszej galaktyki                  

w gromadzie (Dalton i in. 1997). Dla tego celu porównano struktury PF              

z gromadami z katalogu ACO (Abell i in. 1989). Znaleziono 1056 koincydencji, 

ale tylko dla 466 gromad ACO NED podawał ich przesunięcia ku czerwieni. 

Znaleziono relację w postaci: logzest= a+b*m10. Powtórzono tę procedurę 

porównując gromady katalogu PF z gromadami APM (Dalton i in. 1997). 

Ostatecznie przyjęto tę zależność jako: log zest= -3.771+0.1660*m10, co 

pozwoliło przypisać prędkości radialne wszystkim strukturom. 

 

3. Wyniki 
 

a. Korelacja  eliptyczności  i przesunięcia ku czerwieni 

 

Mediana wartości eliptyczności dla wszystkich 6188 struktur wynosi 0.23. 

Cała próbka została podzielona na podróbki w zależności od wartości z.  Dla 

każdej podróbki policzono medianę eliptyczności. Wartość eliptyczności e jest 

różna dla różnych z; obserwuje się wzrost eliptyczności z przesunięciem ku 

czerwieni z (Rys.1). Do relacji tej dopasowano zależności: liniową, kwadratową 

oraz wykładniczą (Biernacka i in. 2009). Okazuje się, że obie zależności 
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nieliniowe lepiej opisują zależność niż przebieg liniowy, jednak leżą tak blisko 

siebie, że nie można ich rozróżnić na Rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Zmiana eliptyczności struktury z przesunięciem ku czerwieni. 

 

 

b. Wpływ liczebności próbki na relację  e-z 
 

Próbka została podzielona na 10 klas liczebności. Najbiedniejsza grupa to 

struktury mające 10-20 galaktyk, następna zawierała struktury z 21 – 30 

obiektami, potem klasę liczebności tworzą struktury liczące 31 – 40 obiektów, aż 

do podpróbki zawierającej gromady mające między 91 i 100 członków. Ostatnią 

klasę tworzyły bogate struktury mające więcej niż 100 galaktyk.  Policzone dla 

każdej klasy liczebności średnie eliptyczności i ich błędy standardowe 

przedstawiały się następująco: 0.31 ± 0.14,  0.26 ± 0.11,  0.23 ± 0.10,              

0.20 ± 0.10.  0.19 ± 0.09,  0.19 ± 0.09,  0.17 ± 0.08,  0.18 ± 0.08, 0.17 ± 0.08,    

0. 18 ± 0.09 od najbiedniejszych do najbogatszych struktur.  Średnie wartości 
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eliptyczności zależą od liczebności struktury: biedne struktury są bardziej 

wydłużone niż bogate. 

Używając testu Kołmogorowa – Smirnowa  (test K-S) porównano 

rozkłady eliptyczności dla różnych klas liczebności. Wartości statystyk są 

podane w Tabeli 1. Krytyczne wartości statystyk  wynoszą     = 1.36               

i    = 1.63  dla poziomów istotności odpowiednio   =0.05  i  =0.01. Dopiero 

od podpróbki zawierającej 50 i więcej galaktyk rozkłady eliptyczności               

w różnych klasach liczebności są identyczne. Mniej liczne struktury pochodzą    

z innej populacji. 

 
Tabela 1.  Wartości statystyk  porównania rozkładów eliptyczności    w różnych klasach 

liczebności. 
 

 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100 

10-20 3.74 6.26 7.29 6.65 6.17 5.78 4.54 4.44 7.45 

21-30   3.10 4.50 4.70 4.55 4.90 3.09 3.82 6.33 

31-40   1.62 2.46 2.55 3.18 1.68 2.67 3.88 

41-50    1.32 1.52 2.26 0.96 2.07 2.59 

51-60     0.62 1.10 0.18 1.27 1.03 

61-70      0.80 0.30 1.06 0.84 

71-80       0.80 0.44 0.28 

81-90        1.06 0.67 

90-100         0.68 

 

Zaobserwowano silną zależność między średnim przesunięciem ku 

czerwieni a klasą liczebności (Rys. 2). Obliczone dla tej zależności 

współczynniki korelacji wynoszą R1 = -0.867 dla dopasowania  liniowego oraz 

R2 = 0.962 i R3 = 0.996 dla dopasowania kwadratowego i wykładniczego 

odpowiednio. Wartości te potwierdzają statystyczną istotność relacji liczebności 

i przesunięcia ku czerwieni struktury. Zależność ta przebiega szybciej niż 

zależność liniowa. 

Przebadano również wpływ liczebności struktury na zależność e-z.          

W zależności od liczebności struktury podzielono całą próbkę, liczącą 6188 

struktur, na cztery grupy. Rys. 3 pokazuje zależność między eliptycznością 

struktury a przesunięciem ku czerwieni dla czterech badanych próbek. 

Stwierdzono, że jej istnienie zależy od klasy liczebności. Występuje ona głównie 

dla grup galaktyk (Rys. 3). Ograniczając się do próbki 547 struktur, tak aby m10 

≥15.3 efekt jest bardzo podobny, wyraźną zależność obserwuje się tylko dla grup 

mających mniej niż 30 galaktyk, natomiast słabą dla grup liczących między      

30, a 50 członków  (Panko i in. 2009a). 
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Rys. 2.  Zależność  liczebności struktury od przesunięcia ku czerwieni. 

 

Dla czterech analizowanych  próbek  zbadano zależności e-z i tempa 

zmian de/dz. Oba te parametry zmieniają się drastycznie  przy przejściu od 

jednej próbki do drugiej  (Rys. 4).  Przy nieco innym podziale wg liczebności 

obserwuje się identyczny trend, zmieniają się tylko wartości  liczbowe.             

W przypadku uprzednio wspomnianej próbki liczącej 547 struktur obserwuje się 

identyczny trend. 

 

 c. Rozkłady kątów pozycyjnych  jaśniejszych galaktyk w strukturze 
 

 

Testowano (Panko i in. 2009b) izotropię rozkładów kątów pozycyjnych 

najjaśniejszej, drugiej, trzeciej i dziesiątej pod względem jasności galaktyki       

w strukturze. Kąty te oznaczono PAi (i=1,2,3,10). Ponadto testowano losowość 

kąta pozycyjnego całej struktury PAg. Całą próbkę liczącą 6188 struktur 

podzielono na klasy liczebności, wg liczby galaktyk przypisanych do struktury. 

Wyróżniono cztery grupy, zawierające między 10 a 29 galaktyk, 30 a 49, 50 i 99 

i więcej niż 100 galaktyk. 

Izotropia rozkładów kątów była badana używając testów: χ
2
, K-S, jak też 

porównując liczbę obiektów obserwowanych i oczekiwanych z rozkładu 

losowego w danym przedziale wartości kątów. Zmieniano oczywiście szerokość 

kątową przedziałów, w których liczono statystki. Stwierdzono, że rozkłady 

wszystkich badanych kątów pozycyjnych są losowe i to zarówno gdy 
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analizowano wszystkie 6188 obiekty, jak też przy podziale wg liczebności.  

Ponadto, rozkłady różnic kątów PAg - PAi (i=1,2,3,10) również były izotropowe. 

 
Rys. 3. Zależność e- z dla próbek o różnej liczebności (struktury mające 10-30, 31-50, 51-100 

i ponad 100 galaktyk). 

 

 

 
Rys. 4. Eliptyczność struktur i tempo ewolucji de/dz  dla czterech liczebności struktur 

przedstawionych na rysunku 3. 
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Tabela 2.  Rozkład typów morfologicznych B-M  1056 struktur z katalogu PF 

zidentyfikowanych z  gromadami ACO. 

 

Type All 100 50-99 30-49 10-29 

I 105 34 38 22 11 

I-II 223 50 82 63 28 

I-II: 8 4 1 2 1 

II 223 55 72 59 37 

II: 34 5 13 7 9 

II-III 229 50 59 65 55 

III 220 48 62 76 34 

III: 14 2 4 5 3 

 1056 248 331 299 178 

 

 

 

 

 
Rys. 5.  Różnica kąta pozycyjnego struktury i najjaśniejszej galaktyki dla gromad B-M typu I  

i  B-M typu I – II. 

 

 

Próbkę podzielono wg typów morfologicznych BM. Tylko w przypadku 

gromad galaktyk typu BM I, czyli gromad z nadolbrzymią galaktyką cD  

stwierdzono  statystycznie słabą nadwyżkę (2 ) małych kątów dla  różnicy 

kątów PAg - PA1, co oznacza współliniowość kąta pozycyjnego galaktyki            

i struktury macierzystej. 
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4. Konkluzje 
 

Jako bazowy materiał obserwacyjny posłużył katalog struktur opracowany 

przez Panko i Flin (2006), który jest statystycznie kompletny do r =18.3
m

, co 

odpowiada z  0.18. Katalog zawiera dane o strukturach mających przynajmniej 

10 galaktyk. Wszystkie struktury otrzymano przy pomocy jednakowej procedury, 

wykorzystującej technikę mozaiki Voronoi‟a, która jest bardzo dobrym 

narzędziem dla znajdywania struktur sferycznie symetrycznych, jak                        

i wydłużonych. Ponadto, jest to bardzo dobra metoda dla znajdywania struktur, 

kiedy tło nie jest jednorodne (Kim i in. 2002).   

Przebadano zależność eliptyczności od liczebności struktury oraz zależność 

eliptyczność e - przesunięcie ku czerwieni z. Stwierdzono, że rozkłady 

eliptyczności struktur o różnym spopulowaniu są różne. Rozkład eliptyczności dla 

struktur o liczbie galaktyk N>50 pochodzi z tej samej populacji.  Relacja e-z 

zależy też od liczebności struktury.  Eliptyczność małych grup i tempo ewolucji 

de/dz różnią się na poziomie 3  od tychże dla bogatych struktur.  Tylko 

struktury mające 10-30 członków wykazują silną korelację e –z.  Relacja e-z jest 

lepiej opisywana przez zależność kwadratową lub wykładniczą, niż liniową.   

Zależności te wskazują na silne oddziaływania galaktyk w tworzącej się 

gromadzie z otoczeniem. Wyniki te sugerują, że małe grupy powstają najpierw   

i są wydłużone.  Następnie drogą hierarchicznego grupowania się powstają duże 

struktury, które poprzez wirializację stają się coraz bardziej sferyczne.  

Stwierdzono, że globalny rozkład kątów pozycyjnych pierwszej, drugiej, 

trzeciej i dziesiątej według jasności galaktyki w strukturze jest losowy. 

Orientacja kątów pozycyjnych wszystkich 6188 struktur, jak też 1056 struktur 

tożsamych z gromadami ACO jest izotropowa. Badając różnicę kątów 

pozycyjnych jaśniejszych galaktyk i struktury macierzystej nie znaleziono 

anizotropii tych rozkładów. Jedynym przypadkiem w którym znaleziono 

anizotropię jest różnica kąta pozycyjnego najjaśniejszej galaktyki i galaktyki 

macierzystej dla gromad typu B-M I. Fakt ten wskazuje na specjalny mechanizm 

powstawania/ewolucji galaktyk nadolbrzymich cD. Brak orientacji galaktyk 

gromady jest zgodny z przewidywaniami CDM w przypadku, gdy moment pędu 

galaktyk jest wynikiem oddziaływań przypływowych. Galaktyki uzyskują 

moment pędu przez oddziaływanie przypływowe sąsiadów we wczesnym 

Wszechświecie.  

Zbadano także orientację w grupach Lokalnej Supergromady (Godłowski 

& Flin 2010). Znaleziono tendencję do orientacji linii łączącej dwie najjaśniejsze 

galaktyki grupy z linią skierowaną ku centrum gromady Virgo.  Obserwuje się 

również współosiowość: linii łączącej dwie najjaśniejsze galaktyki i dużej półosi 

struktury, jak też współliniowość dużych osi grup położonych blisko siebie. Te 

zależności pozwalają na nakreślenie następującego obrazu powstawania struktur. 

Najpierw na włóknie skierowanym do centrum protogromady tworzą się dwie 

najjaśniejsze galaktyki ułożone tak jak włókno, a następnie drogą 

grawitacyjnego oddziaływani formuje się grupa galaktyk. Inne grupy powstają 
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na tym samym lub bliskim włóknie, co powoduje obserwowaną współosiowość 

grup. 
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Wstęp 
 

Gromady galaktyk są największymi związanymi grawitacyjnie obiektami 

we Wszechświecie. Ich masy o wartościach 10
14 

– 10
15

 M☼ zawierają się          

w objętości o liniowych skalach charakterystycznych rzędu kilku Mpc. Gros 

masy gromad, ~ 80%, stanowi niewidzialna ciemna materia, natomiast 

większość materii widzialnej – gorący, ~ 10
8 

K, gaz i zaledwie parę procent 

masy zawiera się w wchodzących w skład gromad galaktykach.  

Teoretyczne modele symulujące formację wielkoskalowej struktury 

grawitacyjnej we Wszechświecie (ang. Large Scale Structure, LSS), pokazują, 

że gromady galaktyk znajdują się na przecięciach większych struktur, włókien 

kosmicznej sieci (rysunek 1), a te z kolei są miejscem przecięcia 

wielkoskalowych płatów powierzchni. Widoczna materia w formie dyfuzyjnego 

 

 
 

Rys. 1. Symulacja wielkoskalowej struktury - gromady galaktyk. 

 

gazu wypełnia studnie potencjału utworzonego przez niewidoczną ciemną 

materię. Gorący gaz jest w stanie bliskim równowagi hydrostatycznej, a jego 

obserwacje w dziedzinie rentgenowskiej są używane do oszacowania całkowitej 

masy gromady. 
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Powszechnie uznawanym modelem wyjaśniającym tworzenie 

wielkoskalowych struktur jest model formacji hierarchicznej. W ramach tego 

paradygmatu, gromady galaktyk tworzą się w trakcie wielokrotnych        

sklejeń/ fuzji (ang. merger) mniejszych podgromad. W konsekwencji takiego 

łączenia mają miejsce zjawiska, u podstaw których leży energia kinetyczna 

względnego ruchu zderzających się gromad. W trakcie zderzeń generują się fale 

uderzeniowe i turbulencje w środowisku międzygalaktycznym gromady      

(ang. Intracluster Medium, ICM). One z kolei, stymulują procesy, które są 

odpowiedzialne za pojawienie się relatywistycznych cząstek i nietermicznej 

emisji. 

Motywy uzasadniające zainteresowanie gromadami galaktyk są dwojga 

rodzajów, kosmologiczne i astrofizyczne. W aspekcie kosmologicznym 

podstawowe zagadnienia do wyjaśnienia nawiązują do ewolucji gromad.  

 Głównym punktem jest tutaj pytanie o to, jak gromady się formują. 

Badania wzrostu struktur oparte są o analizę ewolucji funkcji masy dla 

gromad. Ważne jest również jaką rolę w formacji i ich dalszej ewolucji 

grają centralnie położone czarne dziury i jakie procesy odpowiadają za 

grzanie i chłodzenie centralnych obszarów gromad. 

 Kolejny problem tej kategorii dotyczy deficytu materii barionowej          

w gromadach. W praktyce sprowadza się on do poszukiwania na 

obrzeżach gromad śladów materii barionowej w postaci chłodnego gazu 

(ang. Warm Hot Intergalactic Medium, WHIM). 

 Stan dynamiczny barionów w gromadach i łączących je włóknach 

związany jest z występującymi tam falami uderzeniowymi                        

i towarzyszącymi im turbulencjami. Pytanie, jaka jest rola tych zjawisk  

w modelowaniu środowiska międzygalaktycznego gromad (ICM). 

Drugą kategorią są motywy natury astrofizycznej. Chodzi tu o wyjaśnienie całej 

rozmaitości procesów termicznych i nietermicznych zachodzących w różnych 

skalach przestrzennych gromad. 

 W obszarach centralnych gromad istotna jest przede wszystkim interakcja 

aktywnych jąder galaktyk (ang. Active Galactic Nucleus, AGN) ze 

środowiskiem gromady. 

 W pozostałych obszarach, a w szczególności na peryferiach – powody do 

wystąpienia wysokoenergetycznej emisji w dziedzinie radiowej                

i rentgenowskiej (ang. Hard X-Ray, HXR). Związane z tym zagadnienia 

pochodzenia i w dalszej ewolucji - wzmacniania pola magnetycznego     

w ICM, procesów prowadzących do uzyskania relatywistycznych 

cząstek, w tym protonów i elektronów, jak również zrozumienia roli        

i własności turbulencji w ICM. 

Obecność relatywistycznych cząstek w ICM manifestuje się głównie poprzez 

istnienie dyfuzyjnej emisji radiowej w postaci halo i reliktów radiowych           

w gromadach. Naturalne narzędzie do badania tych zjawisk stanowi 

diagnostyka synchrotronowa, jak również analiza obserwacji w dziedzinie 

rentgenowskiej    i być może niebawem – w dziedzinie promieniowania gamma.  
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Obserwacyjne własności halo i reliktów radiowych w gromadach galaktyk 
 

W pewnej części rentgenowsko jasnych i masywnych gromad galaktyk 

 (~ 70) obserwujemy rozciągłą, dyfuzyjną emisję radiową wypełniającą 

objętość o charakterystycznej skali przestrzennej ponad 1 Mpc. Nie jest ona 

związana z żadnym indywidualnym obiektem ani nie pochodzi z wyrzutów 

plazmy z galaktyk radiowych. Emisja ma znikomą jasność powierzchniową i na 

ogół nie wykazuje polaryzacji, a jej typowe widmo radiowe jest strome. 

Morfologicznie regularny obraz halo radiowego podobny jest do emisji 

rentgenowskiej. Rysunki 2 i 3 ilustrują radiowy i rentgenowski obraz halo 

gromad. Rysunki 3 i 4 pokazują też inną formę dyfuzyjnej emisji radiowej, jaką 

stanowią relikty. W odróżnieniu od halo znajdują się one w obszarach 

peryferyjnych gromad i wykazują zwykle wysoką polaryzację. 

 

 
 

Rys.2. Halo radiowe gromady A2163. 
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Rys.3. Symetryczne relikty radiowe nałożone na obraz rentgenowski gromady A3667. 

 

 

 

 
 

Rys.4. Schemat modelu reliktu związanego z szokiem akrecyjnym. 
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Oba te zjawiska związane są z obiektami zaburzonymi dynamicznie tzn. 

mającymi miejsce w trakcie zachodzącego mergeru. Ta korelacja sugeruje 

wyjaśnienie dlaczego zjawiska te są przejściowe i krótkotrwałe. 

Niezależnie od emisji radiowej i podobnej morfologicznie termicznej 

emisji rentgenowskiej, w kilku przypadkach (~ 10) wspomnianej wyżej grupy 

gromad, obserwujemy inną nietermiczną emisję; niedającą się wyjaśnić przez 

promieniowanie termiczne – nadwyżkę w ,,twardej” dziedzinie rentgenowskiej 

HXR. Rys.5 pokazuje widmo jednej z tych gromad, gdzie w zakresie > 30 keV 

manifestuje się przyczynek dobrze modelowany widmem potęgowym. 

 

 
 

Rys.5. Widmo rentgenowskie dla gromady Coma wskazujące na potęgową 

nadwyżkę powyżej 20 keV. 

 

Szczególnie interesująca wydaje się próba wyjaśnienia występowania obu 

nietermicznych emisji naraz. O ile radiowe promieniowanie dyfuzyjne 

interpretuje się jako promieniowanie synchrotronowe GeV-owych elektronów 

oddziałujących z międzygalaktycznym polem magnetycznym gromady,~ μG,   

o tyle promieniowanie z obszaru HXR najlepiej wyjaśnia się przez odwrotny 

efekt Comptona reliktowych fotonów, prawdopodobnie na tej samej populacji 

relatywistycznych elektronów, które widzimy w promieniowaniu 

synchrotronowym. Mielibyśmy zatem do czynienia z dwoma różnymi 

procesami, w których udział biorą te same cząstki. Co wynika z istnienia obu 

tych dyfuzyjnych emisji? Skąd biorą się relatywistyczne elektrony? 
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Przyspieszanie promieniowania kosmicznego w gromadach galaktyk 
 

Pytania te mają na celu wskazanie właściwych dla gromad galaktyk 

procesów przyspieszania cząstek. W przypadku rzadkiej i bezkolizyjnej plazmy 

kosmicznej wypełniającej ICM, głównymi kandydatami na ,,akceleratory” są 

mechanizmy akceleracji Fermiego I i II rzędu. Pierwszy z tych procesów 

wymaga obecności propagującej się fali uderzeniowej, w pobliżu której 

generują się turbulencje (magnetohydrodynamiczne fluktuacje) plazmy. 

Produkcja promieniowania kosmicznego, tj. głównie relatywistycznych 

protonów i elektronów, odbywa w trakcie wielokrotnych rozproszeń cząstek na 

fluktuacjach magnetohydrodynamichnych (MHD), stochastycznie błądzących 

wokół frontu fali uderzeniowej. Energetyzacja jest wynikiem przekazu energii 

od magnetycznych zaburzeń plazmy do cząstek w obecności korelującej cały 

proces fali uderzeniowej (rysunek 6). Znacznie mniej efektywnie przyspieszają 

się cząstki przez proces Fermiego II rzędu. Tu przekaz energii od turbulencji do 

losowo błądzących w środowisku cząstek ma charakter czysto statystyczny. 

 

 
 

Rys.6. Szkic idei przyspieszania cząstki w fali uderzeniowej. 

 

Produkcja promieniowania kosmicznego z, wyjściowo, populacji 

cząstek termicznych odbywa się kosztem energii kinetycznej turbulencji i fal 

uderzeniowych ICM. Natomiast wstrzykiwanie tej energii do 

międzygalaktycznego środowiska gromady ma miejsce głównie w trakcie 

mergerów podgromad. Właśnie wtedy, podczas zderzeń gromad o masach  

~ 10
15

 M ☼ , 
 
uwalnia się ogromna ilość grawitacyjnej energii ~ 10

63
- 10

64 
erg, 

a prędkości zaburzonego gazu przekraczają prędkość dźwięku, ~ 1000 km s
-1

, 

w ICM. W rezultacie, na granicach sklejających się gromad tworzą się fale 



 163 

uderzeniowe, produkujące następnie relatywistyczne cząstki.                         

Z wielkoskalowymi i ponaddźwiękowymi ruchami gazu wpadającego do 

gromady mamy zresztą do czynienia przez cały czas życia gromady. Również 

wtedy na jej obrzeżach towarzyszy jej tzw. akrecyjna fala uderzeniowa.  

Takie są główne powody tworzenia się wielkoskalowych kosmicznych 

akceleratorów. W kolejnym kroku należy wybrać prawdopodobny scenariusz 

wyjaśniający tworzenie się dyfuzyjnych emisji i prowadzących w konsekwencji 

do powstania cech typu halo i relikt. 

 

Weryfikacja modeli przyspieszania elektronów w halo i reliktach gromad 
 

Istnieją trzy wiodące grupy modeli wyjaśniające obecność relatywistycznych 

elektronów w halo radiowym. 

 Model cząstek pierwotnych, który stosuje się w bezpośrednim otoczeniu 

frontu fali uderzeniowej (dowolnej natury) i zakłada, że emitujące 

synchrotronowo elektrony, to te, które się aktualnie tam przyspieszają. 

 Model cząstek wtórnych zakłada, że oddziałujące z polem 

magnetycznym elektrony są wtórną generacją cząstek. Pochodzą              

z rozpadu naładowanych pionów, te natomiast, są produktem 

oddziaływania pierwotnych cząstek - relatywistycznych protonów,          

z protonami termicznymi zjonizowanego gazu ICM (rysunek 7). 

 Model reakceleracji cząstek odwołuje się do mechanizmu Fermiego II 

rzędu. Ten wolniejszy proces wymaga początkowej obecności                

w środowisku już słabo relatywistycznych cząstek. Mogą one pochodzić 

z poprzednich epizodów wydajnej akceleracji. Takie ,,reliktowe” 

elektrony reenergetyzują się w oddziaływaniach z falami MHD ośrodka. 
 

 
 

 

Rys. 7. Przykłady oddziaływań przyspieszonych w szoku protonów ze składnikami ICM. 
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Każdy z wymienionych modeli generuje populację elektronów                           

o charakterystycznych cechach spektralnych i morfologicznych. Zatem 

rozstrzygające znaczenie dla wskazania realizującego się w rzeczywistości 

procesu akceleracji ma konfrontacja różnych cech obserwowanej emisji             

z obserwablami wyliczonymi w oparciu o postulowany model teoretyczny.     

W praktyce, w procedurze  zmierzającej  do  wyłonienia  właściwego  modelu, 

odwołujemy się do następujących kategorii cech emisji radiowej oraz innych 

istotnych przesłanek: 
 

 jasność i rozmiary emisji dyfuzyjnej, 

 korelacja z mergerem, 

 mapy radiowego indeksu spektralnego, 

 stromienie widma w funkcji odległości od centrum gromady, 

 brak lub obecność emisji spolaryzowanej, 

 korelacja obrazu radiowego z rentgenowskim dyfuzyjnej emisji, 

 ustalenie maksymalnej energii elektronów, przy której następuje obcięcie 

widma radiowego, 

 znajomość fizyki turbulencji. 
 

W wyniku analizy wszystkich aktualnie znanych halo radiowych                  

w gromadach wydaje się, że najbardziej obiecującym jest model ostatni. 

Odrzucenie pierwszego modelu związane jest z niemożliwością uzgodnienia 

cech morfologicznych. Obserwowane skale przestrzenne halo są znacznie 

większe niż te, charakterystyczne dla fal uderzeniowych. Ponadto, wydajność 

procesu akceleracji związana z wynikającą z mergeru falą nie wystarcza do 

odtworzenia obserwowanej jasności i podobnie, nie odtwarza przestrzennego 

zachowania indeksu spektralnego. Obserwowane zachowania widm radiowych 

wydaje się, że dyskryminuje również model cząstek wtórnych. Maksymalne 

energie elektronów wynikające z tego modelu są zbyt duże by udało się 

wyjaśnić obcięcie widma w obszarze kilku GHz. Z modelu drugiego wynika 

również słaba zależność widma synchrotronowego od lokalizacji, co jest 

sprzeczne z obserwacjami.  

Model reakceleracji oparty o stochastyczny, mało wydajny proces Fermiego 

drugiego rzędu, dość naturalnie wyjaśnia małą wartość Emax  i co za tym idzie  

νmax ~ 1 GHz oraz globalne zachowanie indeksu widmowego. Przekaz energii 

od turbulencji MHD do przyspieszanych cząstek jest jednak procesem 

złożonym i nie do końca zrozumiałym. Nie jest jasne, na przykład, jak następuje 

konwersja turbulencji hydrodynamicznej w magnetohydrodynamiczną ani 

dalsze kaskadowanie energii w turbulencjach. Pewne jest natomiast, że sporą 

rolę w tym modelu grają relatywistyczne protony, które w przypadku fal 

Alfvena – głównego modu turbulencji MHD, oddziałują z nimi rezonansowo. 

Jedna z istotnych funkcji protonów polega m. in. na redukcji transferu energii   

z fal do elektronów, co w rezultacie prowadzi do tłumienia stochastycznej 

akceleracji. Zatem oszacowanie ilości relatywistycznych protonów                   
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w gromadach galaktyk stanowi główną motywację do poszukiwania dyfuzyjnej 

emisji gamma tamże. Analogiczne postępowanie pozwala analizować 

peryferyjne obszary radiowej emisji dyfuzyjnej – relikty. W tym przypadku 

preferowany jest model cząstek pierwotnych.  

Z analizy struktur morfologicznych zarówno w dziedzinie radiowej jak    

i rentgenowskiej wynika jednoznaczny związek zjawiska reliktu z aktualnie 

zachodzącym mergerem. Śledzenie fali uderzeniowej przez analizę zjawiska 

reliktu wskazuje na hipotezę cząstek pierwotnych produkujących detektowaną 

emisję. W literaturze wciąż ma miejsce debata, czy relikt jest śladem fali 

uderzeniowej związanej z mergerem, czy też stacjonarnej fali akrecyjnej, 

zawsze towarzyszącej gromadzie.  

To co jest istotne i zasługuje na podkreślenie, to obecność synergicznych 

procesów fizycznych zachodzących w zewnętrznym obszarze gromady, 

procesów związanych z istnieniem fal uderzeniowych i turbulencji                     

i prowadzących z jednej strony do grzania środowiska, a z drugiej, do 

przyspieszania cząstek i wzmacniania pola magnetycznego. W rezultacie 

procesy te dostarczają emisji w różnych dziedzinach widma, pochodzących od 

różnych, aczkolwiek powiązanych przyczynowo mechanizmów. I tak, 

własności emisji rentgenowskiej pozwalają oszacować gęstość i temperaturę 

grzanego falą uderzeniową gazu oraz charakteryzującą moc szoku – liczbę 

Macha; detale emisji radiowej dają niezależny wgląd w mechanizm akceleracji 

wiążący informację o relatywistycznych elektronach z polem magnetycznym 

ICM. Brakująca do skonstruowania w pełni konsystentnego opisu środowiska 

ICM informacja dotyczy składowej protonowej promieniowania kosmicznego. 

Czy da się zaobserwować dyfuzyjną emisję w dziedzinie gamma to jedno          

z ważniejszych wyzwań dla orbitalnego obserwatorium FERMI‟ego oraz 

przyszłych detektorów naziemnych. 

 

Podsumowanie 
 

 Znajomość, porównanie i korelacje dostępnych obserwacyjnie cech 

emisji termicznej i nietermicznej (np. jasności, temperatura, masa, moc 

radiowa, rozmiar) gromad wskazuje na istotny związek przyczynowy 

między obiema kategoriami emisji. 

 Formacja halo reliktów radiowych w gromadach jest wynikiem zmian 

dynamicznych (mergerów) w trakcie ich ewolucji. 

 Pochodzenie relatywistycznych cząstek, w szczególności elektronów, jak 

również międzygalaktycznego pola magnetycznego (tzn. akceleracji 

cząstek i wzmocnienia pola magnetycznego) w gromadach to wyraz 

przeszłej historii gromad związanej z aktami mergerów. 

 
 

 

 

 



 166 

 

 

 
 

Od lewej: dr Waldemar Ogłoza, prof. dr hab. Piotr Flin i dr Włodzimierz Godłowski. 
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Wielkoskalowy rozkład radioźródeł  
 

Włodzimierz Godłowski 
 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 
 

 

Streszczenie 
 

W pracy przedyskutowano problem grupowania galaktyk na podstawie 

funkcji autokorelacji s). Do tego celu użyto próbki 1157 radiogalaktyk 

(Machalski & Condon 1999) wyselekcjonowanej na podstawie katalogu Las 

Campanas Redshift Survey (LCRS) i katalogu radioźródeł 1.4 GHz NRA-VLA 

Sky Survey (NVSS). Znaleziono, że dla odległości 2-15 h
-1

 Mpc funkcja 

autokorelacji (s) może być aproksymowana rozkładem potęgowym o zasięgu 

korelacji o współczynniku nachylenia  i zasięgu korelacji 3.75 h
-1

 

Mpc. Zasięg korelacji dla radiogalaktyk typu AGN i SB jest zbliżony, podczas 

gdy współczynniki dla obu podpróbek są różne i wynoszą:   dla AGN     

i   dla SB. Ten wynik oznacza, że zasięg korelacji dla radiogalaktyk jest 

mniejszy, niż dla galaktyk optycznych oraz że efekt grupowania dla 

radiogalaktyk występuje co najmniej do odległości z ~ 0.26  (zasięg katalogu 

LCRS). 

 

Wstęp 
 

Badania rozkładu radiogalaktyk są bardzo istotne z punktu widzenia 

obserwacyjnej kosmologii i mają długą historię. Analiza przestrzennego 

grupowania galaktyk dostarcza nam ważnych informacji o wielkoskalowej 

strukturze Wszechświata. Wczesne, dwuwymiarowe badania grupowania 

radiogalaktyk bazowały na przeglądach takich jak 4C. Dostarczyły one 

ewidencji świadczącej o jednorodności Wszechświata w wielkiej skali (Webster 

1977). Należy jednak zaznaczyć, że w czasie dwuwymiarowej analizy efekty 

projekcyjne są bardzo istotne i w dużym stopniu maskują efekty grupowania. 

Grupowanie radiogalaktyk zostało po raz pierwszy znalezione przez Peacocka   

i Nicholsona (1991, dalej PN91) w analizie trójwymiarowej. Autorzy ci użyli 

próbki 329 radiogalaktyk o przesunięciach ku czerwieni mniejszych niż z<0.1   

i strumieniach S(1.4Ghz)>500mJy. Pokazali oni, że trójwymiarowa funkcja 

autokorelacji może być wyrażona w postaci (s)=[s/11h
-1

Mpc]
-1.8

 (gdzie 

h H0/100km/sec*Mpc). Ten rezultat wskazuje, że skala grupowania galaktyk 

jest pomiędzy skalą grupowania normalnych galaktyk i bogatych gromad 

galaktyk. Taki wynik był interpretowany jako zgodny z faktem, że 

radiogalaktyki były zwykle znajdowane w centrach bogatych gromad galaktyk 

(Allington-Smith  i in. 1993). Należy jednak podkreślić, że próbka Peacocka      

i Nikolsona była mała.
 

Pecaock (1999, dalej P99) analizował próbkę 451 radiogalaktyk używając 

katalogu LCRS (Las Campanas Redshift Survey (Shectman  i in. 1996))             
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i przeglądu NVSS (Condon  i in. 1998). Katalog LCRS zawiera sześć pasków o 

rozmiarach około 1.5
0
x 80

0
, z których cztery mają wystarczająco dużą 

deklinację, by obejmował je przegląd NVSS. Katalog LCRS zawiera ponad 

90000 galaktyk jaśniejszych od granicznej izofotowej wielkości gwiazdowej 

18.2-18.5 (w zależności od paska), z których ponad 26000 ma wyznaczony 

spektroskopowe przesunięcie ku czerwieni. Peacock, bazując na projekcyjnej 

funkcji autokorelacji r [(r
2
+x

2
)
0.5
]dx, otrzymał, że rozkład funkcji 

autokorelacji (r)dla galaktyk pozostaje w zgodności z rozkładem 

potęgowym o zasięgu korelacji 5h
-1

Mpc i współczynniku nachylenia                 

- = -1.8. Dla  podpróbki  radiogalaktyk  zasięg  korelacji  wynosił  

natomiast  

6.5h
-1

Mpc. Ten wynik oznacza, że zasięg autokorelacji dla radiogalaktyk jest 

tylko nieznacznie większy niż dla galaktyk optycznych, co pozostaje                

w konflikcie z wynikami pracy PN91. Peacock (1999) sugeruje, że ta różnica 

jest spowodowana tym, że próbka z P99 była zdominowana przez SB (star 

burst), podczas gdy próbka PN91 zawierała głównie najjaśniejsze aktywne jądra 

galaktyk (AGN). 

 W niniejszej pracy postanowiono zbadać grupowanie radiogalaktyk 

używając próbki 1157 obiektów. (Machalski i Condon 1999). Ta próbka, tak 

samo jak próbka P99, bazuje na katalogu LCRS i przeglądzie NVSS, jest jednak 

od tamtej trzykrotnie liczniejsza. Z powodu niekompletności katalogu LCRS 

rosnącej wraz ze wzrostem izofotowej wielkości gwiazdowej galaktyk, 

ograniczyliśmy się do obiektów o jasności optycznej  miso 18.0 mag                  

i strumieniu S>2.5 mJy na częstotliwości 1.4 GHz. Dane optyczne i radiowe 

były porównane z danymi podczerwonymi uzyskanymi w ramach misji IRAS. 

Umożliwiło to wyselekcjonowanie 1157 radiogalaktyk z podziałem na SB         

i AGN. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetestować ewentualne różnice           

w grupowaniu SB i AGN. 
   

Funkcja Autokorelacji 
 

Funkcja autokorelacji została wprowadzona do pomiaru, w celu zbadania, 

jak grupują się obiekty w porównaniu do przewidywań losowego rozkładu 

Poissona (Peebles 1980). Dla losowego rozkładu galaktyk prawdopodobieństwa 

znalezienia się jednej galaktyki w objętości V1 a drugiej w objętości V2 są od 

siebie niezależne. Dwuwymiarowa funkcja autokorelacji w( ), daje nam 

informację o nadwyżce prawdopodobieństwa znalezienia dwóch obiektów       

w małych kątach bryłowych 1 i 2, w odległości kątowej  w wyniku 

występowania efektu grupowania. Podobnie trójwymiarowa funkcja 

autokorelacji (r) daje nam informacje, jak obecność obiektu w objętości V1 

wpływa na prawdopodobieństwo znalezienia obiektu w objętości V2.             

W praktyce funkcję autokorelacji wyznacza się tworząc katalog losowy,            

a następnie porównując liczbę par leżących w danych odległościach w obydwu 

katalogach. Katalog losowy musi posiadać wszystkie cechy katalogu 
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rzeczywistego, oczywiście poza losowością położeń obiektów. Oznacza to, że 

w losowym katalogu musimy zasymulować te same efekty selekcyjne, jak te, 

które występują w katalogu rzeczywistym.  

Jest wiele estymatorów służących do wyznaczania funkcji autokorelacji 

w(  i (r) (Peacock i Nicholson 1991). Najprostsze estymatory mają postać: 

w( )=(DD/RR)-1 i (r)=(DD/RR)-1, gdzie DD i RR są ilościami par 

(oddzielonych odległościami  lub r+ r), odpowiednio w rzeczywistym       

i wygenerowanym katalogu. Nie jest konieczne, by ilości obiektów w katalogu 

rzeczywistym i wygenerowanym były takie same. Zwiększając ilość obiektów 

w katalogu generowanym zmniejszamy błędy estymacji, jednakże wtedy 

formuły na estymatory należy zmodyfikować do postaci:  
 

w( )=(DD/RR)(nr(nr-1)/n(n-1))-1,                                                               (1) 

(r)=(DD/RR)(nr (nr -1)/n(n-1))-1, 

gdzie n i nr są średnimi gęstościami, odpowiednio w rzeczywistym 

i wygenerowanym katalogu. Relacje między funkcjami w( ) i (r) są zwykle 

skomplikowane i zależą od dokładnej postaci funkcji świecenia. Jednak  

w szczególnym przypadku, gdy trójwymiarowa funkcja autokorelacji jest 

opisywana zależnością potęgową (r)  r  (niezależnie od skali), wtedy 

dwuwymiarowa funkcja autokorelacji jest również dana zależnością potęgową 

w( )  , przy czym ich współczynniki różnią się o jeden, a amplitudy zależą 

od wycałkowanej funkcji świecenia (Totsuji & Kihara 1969). Peebles (1973, 

1980) pokazał, że dla statystycznie jednorodnego katalogu dwuwymiarowa 

funkcja autokorelacji w( ) powinna się zmieniać wraz ze zmianą limitu 

obserwowanych magnitud, i tym samym ze zmianą zasięgu katalogu, według 

wzoru:  
 

     w( )=w( D)/D.           (2) 

Jest oczywiste, że sama informacja o wartości funkcji autokorelacji (r) 

bez informacji o błędach nie jest wystarczająca. Oznacza to, że musimy 

wyznaczyć błędy funkcji autokorelacji. W sytuacji, w której nie występuje 

grupowanie, wartość oczekiwana wynosi < >=0, podczas gdy <
2
 >=1/N, gdzie 

N jest ilością par w przedziale odległości r (Peebles 1980). Dla niezerowej 

wartości funkcji autokorelacji (r), sugeruje się użycie „Poisson error bar” 

(Peacock 1991) 
 

/(1+ pN  

Peebles (1973) pokazał, że prawa strona powyższego wyrażenia powinna być 

zwiększona o czynnik 1+4 nJ3. Wartość J3 jest trudna do oszacowania, więc 

w naszych rozważaniach przyjmujemy wartość J3 znalezioną dla katalogu 

LCRS przez Lin i in. (1996). Podczas analizy funkcji autokorelacji musimy 

pamiętać, 
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że obserwowana gęstość galaktyk maleje wraz z odległością od obserwatora, 

ponieważ im dalej sięgamy, tym jaśniejsza musi być galaktyka, by mogła 

znaleźć się w katalogu. Musimy zatem przypisać parom galaktyk odpowiednie 

wagi (Davis and Peebles 1983). W rezultacie suma wszystkich par                 

DD w interwale r jest dana formułą: 
 

DD= wi wj ni nj,                                                                                                                                               (4) 

gdzie ni i nj są funkcjami  Diraca dającymi pozycje poszczególnych obiektów, 

a sumowanie po i oznacza sumowanie po wszystkich obiektach w próbce, 

podczas gdy sumowanie po j dotyczy tylko obiektów znajdujących się              

w przedziale odległości r od obiektu i. Zwykle podczas wyznaczania funkcji 

autokorelacji są brane pod uwagę dwa główne sposoby określania wag.           

W pierwszym schemacie przypisujemy każdej parze obiektów tę samą wagę. 

Drugi schemat polega na przypisaniu każdej z par wagi wynikającej z funkcji 

selekcyjnej . Funkcja selekcyjna określa, jakie jest prawdopodobieństwo, że 

galaktyka o przesunięciu ku czerwieni z znajdzie się w limitowanym 

jasnościowo katalogu. Każda para ij jest ważona przez i
-1

j
-1

, czyli każda 

„część przestrzeni” jest ważona w proporcji do ilości par, które powinien 

zawierać katalog limitowany jasnościowo w stosunku do katalogu kompletnego 

„objętościowo”, czyli katalogu zawierającego wszystkie galaktyki do odległości 

z. Drugi schemat jest podobny do schematu “minimum variance weight (r)” 

(Davis and Huchra 1982). Oba te schematy mają swoje wady i zalety (patrz 

dyskusja Davis i Peebles 1983 sekcja IIIb). W przypadku katalogu galaktyk 

takiego jak LCRS należy też wprowadzić wagi związane z efektem 

selekcyjnym, powodującym niekompletność katalogu zależną od jasności 

(„apparent magnitude and central surface brightest incompleteness” Lin i in. 

(1996), Shectman i in. (1996), Tucker i in. (1997)). Dodatkowo musimy też 

uwzględnić, że tylko około 30% galaktyk LCRS ma wyznaczony redshift. Dla 

pozostałych galaktyk odległości muszą być szacowane z jasności. W trakcie 

badań zastosowano różne sposoby uwzględnienia wag, jednak rezultaty we 

wszystkich przypadkach były podobne. W związku z tym w pracy niniejszej 

użyto pierwszego schematu, w którym wszystkim parom galaktyk przypisuję te 

same wagi. 

 

Wyniki 
 

3a. Analiza dwuwymiarowa 
 

W celu przetestowania poprawności procedury rozpoczynamy analizę od 

wyznaczenia funkcji autokorelacji dla galaktyk optycznych z paska deklinacji -

12 katalogu LCRS. Rezultaty tej analizy są przedstawione na rysunkach 1 i 1a. 

Rozkład kątowej funkcji autokorelacji w( ) można opisać zależnością potęgową 

ze współczynnikiem - = -0.67. Oznacza to, że jeśli założymy, że przestrzenna 

funkcja autokorelacji (r)  r  jest opisywana czystą zależnością potęgową, to 
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otrzymamy relację między współczynnikami i taką iż -  = - +1. Wartość   

- - +1= -0.67 oznacza, że wartość współczynnika wynosi . 

Wartość ta jest bliska wartości 1.52 otrzymanej z trójwymiarowej analizy 

galaktyk LCRS przez Tucker i in. (1997). Z rysunku 1 widzimy, że funkcja 

w( ) odchyla się od zależności potęgowej dla odległości kątowej 0.0095rad. 

Według Bhardawaj, Gupta i Seshadri (1999) katalog zawierający obiekty          

o przesunięciu ku czerwieni do ~0.2 ma zasięg 600h
-1

Mpc w odległości 

radialnej. Oznacza to według Peeblesa (1973, 1980), skalę korelacji          

w( D) = 5.7 h
-1

Mpc. Należy pamiętać, że katalog LCRS ma zasięg  z ~ 0.26, 

zamiast z~0.2. Oznacza to, że zasięg korelacji wynosi w( D) = 7.4 h
-1

Mpc. Ta 

wartość jest bliska otrzymanej przez Tucker i in. (1997) wartości 6.28 h
-1

Mpc. 

Widać więc, że nawet dwuwymiarowa analiza kątowej funkcji autokorelacji 

daje rezultaty zbliżone do otrzymanych przez Tucker i in. (1997), co uprawnia 

nas do stwierdzenia, że nasza procedura działa prawidłowo i nawet                    

z dwuwymiarowej analizy można otrzymać istotne informacje o grupowaniu 

obiektów. Ten wniosek jest bardzo istotny, ponieważ analizowana próbka 

radiogalaktyk jest znacznie mniejsza, niż próbka galaktyk optycznych,               

a w takiej sytuacji porównanie rezultatów dwu- i trójwymiarowej analizy jest 

bardzo istotne.  

Nasza próbka radiogalaktyk liczy 1157 obiektów. Rezultaty analizy są 

zaprezentowane na rysunku 2. Dopasowanie zależności potęgowej do kątowej 

funkcji autokorelacji w( ) daje wartość współczynnika – = - +1 = -0.97 dla 

całej próbki radiogalaktyk, -1.13 dla AGN i -0.86 dla SB. Widać wiec, że 

współczynniki  silnie różnią się w zależności od typu radiogalaktyk (AGN lub 

SB). Kątowa funkcja autokorelacji w( ) odchyla się od zależności potęgowej 

dla odległości kątowej 0.0065 rad, czyli znacząco mniejszej, niż obserwuje się 

to w przypadku wszystkich galaktyk katalogu LCRS.  

Jeśli ograniczymy się tylko do podróbki radiogalaktyk ze znanym 

przesunięciem ku czerwieni, to funkcja w( ) odchyla się od zależności 

potęgowej już dla kąta 0.0015 rad. Ta wartość jest zbyt mała dla wyznaczenia 

współczynnika nachylenia i sugeruje silny efekt selekcyjny związany                 

z procedurą wyboru galaktyk LCRS do pomiaru przesunięcia ku czerwieni. 

Należy zaznaczyć, że użycie drugiego schematu wagowego, opartego na funkcji 

selekcyjnej, nie zmienia znacząco tych wyników. 

Mimo że próbka Machalski i Condon (1999) jest trzykrotnie większa niż 

próbka P99, to jest jednak mała w stosunku do liczebności koniecznej do 

precyzyjnego wyznaczenia funkcji autokorelacji. Rysunek 2 pokazuje, że 

funkcja w( ) dość szybko dochodzi do poziomu tła. W związku z tym nie jest 

możliwe przetestowanie sugestii Peacocka (1997) o ewolucji efektu grupowania 

z przesunięciem ku czerwieni. 
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3b. Analiza trójwymiarowa 
 

Naszą trójwymiarową analizę również rozpoczynamy od analizy próbki 

galaktyk optycznych pochodzących z paska deklinacji -12 katalogu LCRS. 

Pasek ten zawiera 9919 galaktyk o izofotowej wielkości gwiazdowej miso 18.0. 

Spośród tych galaktyk, 5127 obiektów ma wyznaczone przesunięcie ku 

czerwieni. Jeśli do generacji losowego katalogu użyjemy funkcji świecenia, 

otrzymanej przez Lin i in. (1996), to w przypadku podpróbki galaktyk               

o znanych przesunięciach ku czerwieni, nawet w przypadku pierwszego 

schematu wagowego (wagi wszystkich par są równe) otrzymamy, że funkcja 

autokorelacji (s) jest opisana rozkładem potęgowym o zasięgu korelacji      

6.25 h
-1

Mpc i współczynniku nachylenia = -1.51. Wynik ten pozostaje            

w bardzo dobrej zgodności z rezultatem otrzymanym przez Tucker i in. (1997). 

Rezultat ten jest bardzo istotny, ponieważ przy analizie radiogalaktyk umożliwi 

nam ominięcie problemu wyznaczania wag na podstawie funkcji selekcyjnej, 

której wyznaczenie dla radiogalaktyk jest szczególnie trudne. Należy również 

zaznaczyć, że dla próbki wszystkich galaktyk LCRS, należących do paska -12, 

otrzymujemy współczynnik nachylenia - = -1.41, a zasięg korelacji równy    

5.5 h
-1

Mpc. Ten rezultat jest również zbliżony do rezultatu Tucker i in. (1997). 

Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku galaktyk o nieznanym 

przesunięciu ku czerwieni musimy aproksymować odległość. W tym przypadku 

użyto procedury “statystycznego przesunięcia ku czerwieni”, szczegółowo 

opisanej w pracy Machalski i Godłowski (2000). Należy również zaznaczyć, że 

w pracy Machalski i Godłowski (2000) otrzymano nieco inną formułę na 

funkcję świecenia, niż tę otrzymaną w pracy Lin  i in.(1996). W przypadku 

użycia do generowania losowego katalogu formuły Machalski i Godłowski 

(2000), wyniki nieznacznie się zmieniają. W tym przypadku otrzymujemy, że 

dla próbki wszystkich galaktyk, wartość  współczynnika nachylenia wynosi       

- =  -1.38, przy zasięgu korelacji 6 h
-1

Mpc, a dla podróbki galaktyk o znanych 

przesunięciach ku czerwieni wartość współczynnika nachylenia wynosi             

- = -1.45, przy zasięgu korelacji 8.5 h
-1

Mpc. Wyniki te różnią się nieco od 

wyników Tucker i in. (1997), co nie dziwi, ponieważ w pracy tej użyto funkcji 

świecenia Lin i in. (1996), nieco różniącej się od funkcji świecenia otrzymanej 

przez Machalskiego i Godłowskiego (2002). Wynik analizy funkcji (r) dla 

galaktyk optycznych prezentuje rysunek 3. 

Funkcja autokorelacji (r) dla próbki 1157 radiogalaktyk jest pokazana na 

rysunku 4. Jak widać, również dla radiogalaktyk, funkcja autokorelacji (s) 

może być opisana rozkładem potęgowym. Dla próbki radiogalaktyk ze znanymi 

przesunięciami ku czerwieni zasięg korelacji wynosi 3.75 h
-1

Mpc, zarówno dla 

wszystkich radiogalaktyk, jak i dla podpróbek AGN i SB. Jednakże 

współczynniki nachylenia są różne w każdym z tych przypadków i wynoszą      

- = -1.76 dla próbki wszystkich radiogalaktyk, -  -2.39 dla AGN, a -  -1.66 

dla SB. Można więc stwierdzić, że analiza przestrzennej funkcji autokorelacji 
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potwierdza wcześniejszy wynik otrzymany z analizy dwuwymiarowej o istotnej 

różnicy współczynników nachylenia miedzy galaktykami typu AGN i SB.  

Istotna jest też odpowiedź na pytanie, które z typów galaktyk, galaktyki 

optyczne czy radiogalaktyki, wykazują silniejszy efekt grupowania. W tym celu 

przydatna będzie analiza wykresów funkcji autokorelacji przedstawionych na 

rysunkach 1-4. Z porównania amplitud funkcji autokorelacji na rysunkach         

1 i 2 (funkcje kątowe) oraz 3 i 4 (funkcje przestrzenne) widać, że radiogalaktyki 

grupują się silniej niż galaktyki optyczne. 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Kątowa funkcja autokorelacji w( ) dla galaktyk LSRS. 
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Rys.1a. Kątowa funkcja autokorelacji w( ) dla galaktyk LSRS dla zakresu zależności 

potęgowej (linia ciągła). Teoretyczna zależność potęgowa - = -0.67 (linia przerywana). 

 

 

 

 
Rys. 2. Kątowa funkcja autokorelacji w( ) dla radiogalaktyk. 
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Rys. 3. Funkcja autokorelacji (r) dla galaktyk LCRS (h=0.5). 

 

 

 
Rys. 4. Funkcja autokorelacji (r) dla radiogalaktyk (h=0.5). 
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Konkluzje 
 

W niniejszej pracy prezentujemy analizę grupowania radiogalaktyk na 

bazie próbki 1157 radiogalaktyk (Machalski i Condon 1999). Znajdujemy, że w 

zakresie odległości 2-15 h
-1

 Mpc, funkcja autokorelacji (r) może być 

aproksymowana rozkładem potęgowym ze współczynnikiem nachylenia            

- = -1.8 i długością autokorelacji 3.75h
-1

 Mpc. Ten rezultat oznacza, że zasięg 

korelacji dla radiogalaktyk jest znacząco mniejszy niż dla galaktyk optycznych. 

Efekt grupowania występuje co najmniej do przesunięcia ku czerwieni z ~ 0.26 

(zasięg katalogu LCRS). Ponadto zauważamy, że radiogalaktyki grupują się 

silniej niż wszystkie galaktyki optyczne. Różnice współczynnika nachylenia 

między galaktykami AGN i SB można wytłumaczyć faktem, że radioźródła 

typu AGN to radioźródła typu FRI I FRII. Pomimo że nie mamy informacji, 

które spośród AGN należą do typu FRI, a które do typu FRII, jest jasne, że duża 

część radioźródeł określanych jako AGN będzie związana z galaktykami 

eliptycznymi, znajdującymi się głównie w centrach gromad. Tymczasem 

radioźródła typu SB są związane głównie z galaktykami spiralnymi, 

występującymi chętniej w zewnętrznych częściach gromad, a nawet na skraju 

„filamentów”, gdzie odbywają się procesy tworzenia galaktyk związane  

z intensywną formacją gwiazdową. 
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Wybrane astrofizyczne testy "nowej fizyki" 
 

Katarzyna Bajan 
 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

Zapewne każdy z nas spotkał się kiedyś z terminem: nowa fizyka. Nowa 

fizyka to nic innego jak nowe teorie tworzone przez naukowców służące do 

wyjaśnienia różnych obserwacyjnych faktów, których na gruncie 

obowiązujących teorii wyjaśnić się nie da. 

Jednym z takich faktów jest wielkoskalowa struktura Wszechświata.     

W 1990 roku Broadhurst i inni (Broadhurst i in., 1990) przeanalizowali około 

1200 galaktyk położonych w okolicy biegunów galaktycznych. Wykryli 

zaskakująco regularne (co 128 h
-1

Mps) rozłożenie maksimów w rozkładzie 

prędkości radialnych galaktyk. Bardzo szybko 

okazało się, że wynik ten może być spowodowany 

rozkładem struktur we Wszechświecie. Oznacza to, 

że w dużych skalach galaktyki są rozłożone wzdłuż 

struktur (włókien) przypominających budowę 

komórek: na obrzeżach występują obszary gęste 

zawierające galaktyki, zaś przestrzeń między 

włóknami jest niemal całkowicie pusta. Obszary te 

noszą nazwę pustek. Strukturę taką nazywa się 

stukturą komórkową (Rys 1.). Dalsze badania 

rozkładu galaktyk potwierdziły, że sieć 

supergromady wykazuje dużą regularność. Efekt ten 

został dobrze zbadany (Saar  i in., 2002) do odległości około 350 h
-1

Mps na 

całym niebie. 

Zaobserwowano również okresowość w rozkładzie przesunięć ku 

czerwieni galaktyk oraz kwazarów. Na histogramach zależności liczby galaktyk 

(kwazarów) od przesunięcia ku czerwieni, wokół pewnych wartości redshiftów 

występują wyraźne zgrupowania. Istnienie zgrupowań oznacza, że pewne 

wartości przesunięć ku czerwieni są bardziej prawdopodobne niż inne. Dla tych 

wartości obserwuje się w rozkładzie maksima (piki). Istnienie takich właśnie 

maksimów, zwykle rozłożonych okresowo tzn. oddzielonych od siebie o stałą 

wartość, nazywa się periodycznością przesunięć ku czerwieni (Bajan, 2008).  

Fakt wystąpienia wyżej wymienionych okresowości wymaga jakiegoś 

teoretycznego uzasadnienia, ale w obowiązujących modelach kosmologicznych 

wyjaśnić się go nie da. Tworzono więc nowe modele i teorie. Pierwszym, 

najprostszym i niejako narzucającym się modelem jest geometryczny model 

współśrodkowych stref (Budinich i in., 1995) odległych od siebie o 128 h
-1 

Mps. 

Jego zaletą jest prawidłowe opisywanie okresowości, zaś wadą – umieszczenie 

obserwatora w środku. Przyjęcie tego modelu oznaczałoby, że istnieje we 

Wszechświecie wyróżniony punkt, a to jest sprzeczne z zasadą kosmologiczną. 

Ale i na to teoretycy znaleźli wytłumaczenie proponując scenariusz, w którym 

Rys 1: Struktura komórkowa. 
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powstanie koncntrycznych powłok wynika ze „spontanicznego złamania zasady 

kosmologicznej” (Budinich i in., 1995). 

Aby wyeliminować tego typu scenariusze należy przyjąć, że obserwowana 

przestrzenna okresowość jest wynikiem prawdziwej, czasowej okresowości, 

która jest błędnie interpretowana jako periodyczność przestrzenna. Aby 

osiągnąć tę czasową okresowość wprowadza się oscylacje stałej sprzężenia 

oddziaływania. Dokonuje się tego poprzez rozważenie wkładu pewnego pola 

skalarnego, które obecnie oscyluje koherentnie z czasem kosmicznym. 

Zaproponowano kilka różnych modeli, różniących się od siebie głównie 

stałymi fizycznymi, które oscylowały: stała Hubble‟a (Morikawa, 1990), stała 

grawitacyjna (Hill i in., 1990, Salgado i in., 1996, Faraoni 1996, Quevedo i in., 

1999), stała struktury subtelnej (Hill i in., 1990), moc promieniowania galaktyk 

(Hill i in., 1990). 

W modelu oscylacji stałej Hubble‟a, parametr Hubble‟a oscyluje w czasie 

kosmicznym z okresem 10
8-9

 lat. Model ten prawidłowo opisuje periodyczność 

wielkoskalową i tę obserwowaną dla kwazarów oraz daje prawidłową zależność 

gęstości, ale uzyskany w tym modelu wiek Wszechświata  6.4 · 10
9
  h

-1 
lat jest 

za mały. 

W modelach wprowadzających oscylacje stałej grawitacyjnej, stałej 

struktury subtelnej oraz mocy promieniowania galaktyk testowanie 

dopuszczalności polega na sprawdzeniu czy proponowana zmienność stałej jest 

mniejsza od obserwowanej dokładności pomiaru. Tego kryterium nie spełniają 

ani modele rozważające oscylacje stałej Rydberga ani te z oscylacjami gęstości 

ciemnej materii. Zaś w przypadku oscylacji stałej grawitacyjnej postulowana 

wielkość oscylacji jest mniejsza niż znana dokładność pomiaru (Hill i in., 

1990). 

Sprawa z oscylacjami mocy promieniowania galaktyk jest bardziej 

skomplikowana. Moc promieniowania galaktyk zależy od liczby i typów 

gwiazd wchodzących w skład danej galaktyki oraz od ich mocy 

promieniowania. Te wielkości są związane z astrofizyką poprzez prędkość 

reakcji termojądrowych i mechanizmy transportu energii. Aby wyjaśnić 

mechanizm transportu energii należy wprowadzić nowe cząstki takie jak axiony 

i masywne neutrina oraz dodatkowy mechanizm produkujący oscylacje, ale to 

jest sprzeczne z ewolucją gwiazd. 

Modele oscylacji stałych fizycznych nie przewidują właściwie położenia 

pików w wielkoskalowym rozkładzie przesunięć ku czerwieni galaktyk. 

Spośród przedstawionych modeli tylko oscylacje stałej grawitacyjnej oraz 

model zmiany mocy promieniowania galaktyk są godne dalszego 

rozpatrywania. 

Wyżej wymienione fakty obserwacyjne mogą być wytłumaczone przy 

pomocy innych rozważań, nie odwołujących się do „nowej fizyki”. Np. 

rozważając równanie ruchu cząstki o zerowej energii poruszającej się               

w jednorodnym ekspandującym Wszechświecie (Bajan i in., 2003, Biernacka    

i in., 2004), przy pewnych dodatkowych założeniach, znalezienie cząstki          
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w niektórych obszarach jest bardziej prawdopodobne niż w innych. Dostrojenie 

można przeprowadzić tak, aby uzyskać komórkową strukturę Wszechświata. 
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Krótka historia kosmologii XX w. - wybrane zagadnienia 
 

Karolina Zawada 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Początek XX w. to dla astronomów narastający od lat problem – czy 

Droga Mleczna to cały Wszechświat, czy tylko jedna z wielu galaktyk? W 1920 

r. w amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk miała miejsce Wielka Debata 

między Herbertem Curtisem (dyrektorem Allegheny Observatory w Pittsburgh), 

który opowiadał się za Wszechświatem wyspowym i Harlowem Shapley'em 

(profesorem, a od 1921 r. dyrektorem Harvard College Observatory), który 

uważał, że nasza Galaktyka jest jedyną istniejącą galaktyką, a widoczne tzw. 

mgławice spiralne są częścią Drogi Mlecznej .  

 W 1887 r. Isaac Roberts wykonał zdjęcie ukazujące po raz pierwszy 

ramiona spiralne mgławicy M31. I. Roberts (1829 – 1904) należał do pionierów 

astrofotografii, był astronomem-amatorem.  Uznał, że w M31 obserwuje 

powstawanie układu planetarnego. Wcześniej opierano się jedynie na rycinach 

sporządzanych przez obserwatorów, a choć astrofotografia rozwijała się już od 

kilku lat, to należało poczekać na wynalezienie klisz suchych, ponieważ mokre 

klisze wysychały w czasie potrzebnym do naświetlania słabych obiektów na 

niebie.  

 
 

Rys.1. Zdjęcie mgławicy M31 wykonane w 1887 r. przez Isaaca Robertsa 

 po raz pierwszy pokazujące ramiona spiralne. 

 

                                                

  Co ważne dla Polaków w tym samym miejscu inna ważna Wielka Debata miała 

miejsce 75 lat później, w 1995 r. między prof. Bohdanem Paczyńskim a prof. Donaldem  

Lambem na temat odległości z jakiej dochodzą do nas rozbłyski gamma. 
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 W 1904 r. w USA w Kalifornii otwarto obserwatorium na Mount Wilson, 

w którym od 1917 r. działał 100-calowy (2,5 m) teleskop Hookera. Obrazy        

z teleskopu Hookera miały maksymalną rozdzielczość równą 0,6'' łuku. W 1908 

r. Henrietta Leavitt badając klisze fotograficzne zaobserwowała, a w 1912 r. 

potwierdziła w drugiej publikacji, że okresy zmiany jasności cefeid w Małym 

Obłoku Magellana są skorelowane z jasnościami widomymi. Aby wyznaczyć 

relację użyteczną w wyznaczaniu odległości na podstawie pomiaru jasności       

i okresu należało wyznaczyć odległość choć do jednej cefeidy, czyli ustalić 

punkt zerowy skali. Shapley wyznaczył ten punkt metodami statystycznymi, ale 

- jak się miało okazać – błędnie.  Dzięki tej zależności w 1923 r. Edwin Hubble 

używając teleskopu Hookera zaobserwował w mgławicy spiralnej M31 

pierwszą cefeidę, która nie należała do naszej Galaktyki co oznaczało, że 

mgławice spiralne to inne galaktyki.  

 Hubble pracę swoją o M31 skończył pisać dopiero w grudniu 1928 r.       

a opublikował w 1929 r. 

Wcześnie w 1925 r. opublikował pracę dotyczącą mgławicy NGC 6822, 

w której zaobserwował 11 cefeid i 15 gwiazd zmiennych. Następna praca          

z 1926 r. dotyczyła mgławicy M33. Zaobserwował tam 42 gwiazdy zmienne    

w tym 35 klasycznych cefeid. Z cefeid obliczył odległość do obiektu na 8.1 razy 

większą niż do Małego Obłoku Magellana, co z kalibracji Shapleya dawało 263 

kpc. W końcu w 1929 r. ukazała się publikacja [1] o obserwacjach                

M31 – A spiral nebula as a stellar system, Messier 31. Bazując na 350 

zdjęciach             z teleskopu 60- i 100-calowego na Mount Wilson  Hubble 

przedstawił rozdzielczość, zmienność, cefeidy, inne zmienne, nowe, jaśniejsze 

gwiazdy niezmieniające się, masę M31 (wyliczoną na 3,5·10
9 

M Słońca) i gęstość 

jasnościową w M31 oraz względne rozmiary M31 i naszej Galaktyki. W M31 

zaobserwował 50 zmiennych z czego 40 to cefeidy z wyznaczoną krzywą 

jasności i okresem. W oparciu o relację okres – jasność wyznaczył, że M31 

znajduje się 8.5 dalej niż Mały Obłok Magellana, czyli w odległości 275 kpc 

(900 tys. lat świetlnych). Wcześniejsze „dowody” wskazywały na bliskość 

mgławicy spiralnej w Andromedzie - w M31 zaobserwowano wybuch bardzo 

jasnej nowej, ale to była nieznana wtedy jeszcze supernowa, a mierzona rotacja 

M31, wynosząca 1´ na rok, była błędem pomiarowym. 

Uważano wówczas, że średnica naszej Galaktyki to 60-90 kpc (Sears, 

1928), masa 1.710
11

MSłońca . Obliczenia Hubble'a, choć na skutek błędnej 

kalibracji Shapleya okazały się zaniżone, poszerzały Wszechświat. Dopiero po 

II wojnie światowej pomiary nowym 5-metrowym teleskopem na Mount 

Palomar wykonane przez Waltera Baade pozwoliły stwierdzić błąd w kalibracji 

punktu zerowego relacji okres – jasność o 1.5 mag. Baade odkrył również drugi 

typ cefeid. Rozmiary Galaktyki „skurczyły się”, gdy zdano sobie sprawę           

z istnienia ekstynkcji gwiazdowej. To wszystko „przesunęło” M31 na odległość 

730 kpc (2.4 mln lat świetlnych). Mimo to lata dwudzieste XX wieku pozwoliły 

ustalić, że Droga Mleczna to nie cały Wszechświat, ale tylko jedna z wielu 
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galaktyk. Co ciekawe historyczny teleskop Hookera na Mount Palomar jest 

nadal sprawnym i czynnym instrumentem [2]. 
 

 
 

Rys. 2. Albert Einstein, Edwin Hubble, Walter Adams – dyrektor obserwatorium na  Mount 

Wilson. 1931, Mount Wilson. Źródło: California Institute of Technology. 

 

Szczególna Teoria Względności, której podstawy zawarł Einstein           

w pracy z 1905 r. „O elektrodynamice ciał w ruchu”, w ujęciu Hermana 

Minkowskiego, który był nauczycielem Einsteina na uniwersytecie w Zurychu, 

przyjmuje dużo prostszą i bardziej elegancką postać. Einstein poznaje nowy 

aparat matematyczny i w 1917 r. w  Sprawozdaniach Pruskiej Akademii Nauk 

drukuje pracę  „Kosmologiczne rozważania nad ogólną teorią względności”      

- Kosmologische Betrachtungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie. w: 

Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 

(Berlin). Einstein opisał pole grawitacyjne jako krzywiznę przestrzeni. Wiele lat 

później współpracownik Einsteina John Archibald Wheeler ułożył popularne 

powiedzenie Space tells matter how to move, matter tells space how to curve – 

Przestrzeń mówi materii jak się poruszać, materia mówi przestrzeni jak się 

zakrzywiać.  

Aby Wszechświat opisywany równaniami Ogólnej Teorii Względności 

był statyczny Einstein wprowadził stałą λ i nazwał ją początkowo universellen 

Konstanten, później stałą kosmologiczną, a w końcu „największą pomyłką 

swojego życia”. Einstein uznał swoje – statystyczne rozwiązanie za jedyne 

możliwe. Mimo że w 1922 r. Aleksander Friedmann opublikował pracę o całej 

klasie możliwych rozwiązań równań grawitacji w niemieckim czasopiśmie, 

praca ta został przez dłuższy czas przez Einsteina niezauważona! Gdy się z nią 

zapoznał, długo nie mógł jej zaakceptować.  

Dyrektor Obserwatorium w Lejdzie, Willem de Sitter znalazł rozwiązanie 

równań Einsteina opisujące Wszechświat pusty i ekspandujący. To właśnie na 

kosmologię de Sittera powołał się Edwin Hubble, gdy jego obserwacje 
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wskazały na liniową zależność prędkości radialnej galaktyk od odległości. 

Praca Hubble'a  A relation between distance and radial velocity among extra-

galactic nebulae - „Relacja między odległością a prędkością radialną mgławic 

pozagalaktycznych” została opublikowana w 1929 r. w Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the USA. 

 

 
Rys. 3. Oryginalny wykres z pracy Hubble z 1929 r. Proceedings of the National Academy 

             of Sciences of the USA, 1929  Vol. 15, Issue 3, pp. 168-173. 

 

W ostatnim akapicie Hubble pisze „The outstanding feature, however, is the 

possibility that the velocity-distance relation may represent the de Sitter effect, 

and hence that numerical data may be introduced into discussions of the general 

curvature of space”. Praca ta ukazała się w tym samym 1929 r. co praca            

o mgławicy spiralnej M31. Taką linową zależność przewidział już George 

Lemaître, belgijski ksiądz i profesor uniwersytetu w Louvain i opisał w pracy 

opublikowanej w Rocznikach Naukowego Towarzystwa Brukselskiego w 1927 

r. Podobnie jak i praca Friedmanna, i ta publikacja pozostała przez dłuższy czas 

niezauważona. Szerszy krąg odbiorców zyskała dopiero w latach trzydziestych 

XX wieku, gdy z francuskiego na język angielski przełożył ją dawny nauczyciel  

Lemaître - sir Artur  Eddington. 
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Patrząc wstecz w czasie ekspansja Hubble'a prowadziła do stanu 

początkowej osobliwości, początkowo żartobliwie nazywanej Wielkim 

Wybuchem. To również Lemaître wysunął hipotezę, mówiącą, że po Wielkim 

Wybuchu powinno pozostać promieniowanie. Po wojnie hipotezę tą rozwinął    

i przedstawił ilościowo George Gamow. Gamow (1904 - 1968) urodził się       

w Odessie, uczęszczał na wykłady Friedmana, a w 1935 r. wyemigrował do 

USA, gdzie spędził resztę życia. 

 

 
Rys. 4. George Gamow (1904 – 1968) 

 

 

W 1948 r. w The Physical Review ukazała się publikacja-list autorstwa 

Gamowa, Ralpha Alphera i Hansa Bethego The Origin of Chemical Elements - 

Pochodzenie pierwiastków chemicznych. Wyjaśniała jak po Wielkim Wybuchu 

powstawały pierwiastki obserwowane jako najliczniejsze na krzywej 

rozpowszechniania pierwiastków. Krzywą tą próbowano odtworzyć już w XIX 

wieku, a Gamow uznał ją za „najstarszy dokument archeologiczny mówiący     

o historii Wszechświata”.  Teoria przedstawiona w ww. pracy zyskała nazwę 

teorii alfa-beta-gamma (od nazwiska ich twórców), mimo że udział Hansa 

Bethego w pracach był znikomy. Dalsze prace wiele zawdzięczają Robertowi 

Hermanowi. 

Konkurencyjną w stosunku do teorii Wielkiego Wybuchu była teoria 

stanu stacjonarnego, opracowana w 1948 r. przez Freda Hoyle‟a, Thomasa 

Golda i Hermanna Bondiego.  Przewidywała wieczne trwanie Wszechświata     

i kreacje cząstek w puste miejsce powstające na skutek, obserwacyjnie 

potwierdzonej, ekspansji Wszechświata. Taka kreacja naruszałaby zasadę 

zachowania energii, ale na niemierzalnie niskim poziomie – w tempie równym 

2.8 × 10-46 g/cm3/s. Jednocześnie Wielki Wybuch oznaczał, że Wszechświat 

miał początek, zaś początek oznaczał istnienie przyczyny, a to nasuwało 
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potrzebę istnienia stworzyciela. Dlatego teoria stanu stacjonarnego wielu 

naukowcom „odpowiadała” bardziej. Przez całe lata obie teorie konkurowały ze 

sobą aż do 1965 r., gdy odkryto kosmiczne promieniowanie tła. Swoje idee Fred 

Hoyle odnowił w 1993 r. pod postacią Quasi-steady state cosmology. 

W 1957 r. w Reviews of Modern Physics ukazała się kolejna ważna praca 

Synthesis of the Elements in Stars – Powstawanie pierwiastków w gwiazdach. 

Licząca 108 stron praca autorstwa Margatet Burbidge, jej męża Geoffrey'a 

Burbidge, Williama Fowlera i Freda Hoyle'a przeszła do historii jako teoria 

B
2
FH.  B

2
FH była teorią powstawania pierwiastków chemicznych w gwiazdach 

i dawała początek nowej dziedzinie – astrofizyce gwiazdowej. Teorie fizyki 

jądrowej można było weryfikować za pomocą obserwacji astrofizycznych. 

Główną tezą teorii B
2
FH było powstawanie pierwiastków z wodoru na drodze 

kolejnych przemian jądrowych. Mówiono, że „Pan Bóg stworzył wodór a B
2
FH 

stworzyli pozostałe pierwiastki z wodoru”. I tu był słaby punkt teorii – założono 

istnienie wodoru. Wodór wziął się znikąd. Powstawanie kolejnych dwu 

pierwiastków – helu i litu – okazało się niewydajne i niezgodne z krzywą 

rozpowszechniania pierwiastków. 

W 1963 r. rozwiązano zagadkę niezwykle silnych źródeł radiowych, 

które w zakresie optycznym nie prezentowały się zbyt okazale. Maarten 

Schmidt rozwiązał zagadkę kwazarów – w widmie 3C 273, które uzyskał na    

5-metrowym teleskopie na Mount Palomar (największy ówczesny i o najlepszej 

rozdzielczości aż do 1993, gdy uruchomiono Keck I) rozpoznał bardzo 

przesunięte ku czerwieni linie wodoru, co oznaczało, że obiekty te są bardzo 

odległe. Quasi-stellar objects były zaprzeczeniem teorii stanu stacjonarnego, bo 

znajdowano je jedynie na dużych odległościach, nie było ich w naszym 

najbliższym otoczeniu.  Z pomiarów przesunięcia ku czerwieni wynikało, że 

źródło 3C 273 było odległe o 2 miliardy lat świetlnych i jednocześnie tak jasne 

radiowo jak żadna galaktyka. Daleki Wszechświat to przeszły Wszechświat, 

który musiał więc kiedyś wyglądać inaczej, a teoria Wszechświata 

stacjonarnego przewidywała jego niezmienność. Kwazary zaś przemawiały za 

jego ewolucją. Oczywiście wszystko to było możliwe dzięki rozwojowi technik 

obserwacyjnych – kwazary odkryto na falach radiowych i dopiero wówczas, 

gdy rozdzielczość radioteleskopów pozwoliła na obserwacje źródeł 

punktowych. 

Już pierwsze obliczenia Georga Lemaître w latach 30-tych,  a późniejsze 

Gamowa (lata 40-te) i młodego Jamesa Peeblesa (lata 60-te) przewidywały, że 

po Wielkim Wybuchu powinno zostać „promieniowanie resztkowe”. 

Szacowano je na około 5 K, a niektóre obliczenia sięgały 20 K. Lemaître 

utożsamiał je z promieniowaniem kosmicznym. Do dziś nie znamy pełnego 

pochodzenia promieniowania kosmicznego i być może jakaś jego część ma 

rzeczywiście znaczenie kosmologiczne.  Steven Weinberg w książce „Pierwsze 

trzy minuty” napisał, że „teoria Wielkiego Wybuchu nie doprowadziła do 

poszukiwań tła mikrofalowego o temperaturze 3K, ponieważ fizykom było 

wówczas niezwykle trudno poważnie potraktować jakąkolwiek teorię 
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wczesnego Wszechświata”. Do wyjątków należała grupa z Princeton, która w 

1964 r. pod opieką Roberta Dicke'a wybudowała specjalny detektor                    

i rozpoczęła obserwacje na falach o długości 3.2 cm próbując wykryć 

promieniowanie resztkowe. (Twórcy teorii Stanu Stacjonarnego - Hoyle, Bondi 

i Gold - podobnie jak Robert Dicke pracowali nad radarem w czasie II wojny 

światowej). Badania grupy Dicke'go nie przyniosły zadowalających rezultatów. 

 

 
Rys. 5. Maarten Schmitd na okładce „Time” w 1966 r. 

 

W 1965 r. pracownicy Laboratorium Bella prowadzili obserwacje 

radioastronomiczne. Arno Penzias i Robert Wilson badali radioźródło Kasjopea 

A przy użyciu sześciometrowej anteny w kształcie rogów, która działała na 

falach o długości 7.35 cm. W trakcie pomiarów pojawił się w detektorze szum, 

którego poziom nie zależał od kierunku, pory dnia a nawet roku, i który nie 

zniknął po usunięciu z anteny gołębi, które pokrywały urządzenie pomiarowe 

„białym dielektrycznym materiałem”. Konsultacje z grupą Dicke'go dały 

jednoznaczną interpretację uciążliwego szumu – był to „pierwotny szum 

Wszechświata” o temperaturze 3K. Obie grupy naukowców opublikowały 

swoje artykuły w tym samym 142 numerze Astrophysical Journal: grupa 

Dicke'go, w skład której wchodzili wspomniany wcześniej James Peebles oraz 

P.G. Roll i D.T. Wilkinson, przedstawili kosmologiczną interpretację [3] 

wyników uzyskanych przez Penziasa i Wilsona;  ci z kolei ograniczyli się do 

przedstawienia jedynie wyników pomiarów [4]. Tak odkryto mikrofalowe 

promieniowanie tła (CMB), które potwierdziło teorię Wielkiego Wybuchu         

i obaliło ostatecznie teorię Stanu Stacjonarnego. W 1978 r. pracownicy 

Laboratorium Bella Penzias i Wilson dostali za jego odkrycie Nagrodę Nobla. 

Warto wspomnieć, że Laboratorium Bella może poszczycić się niejedną 

Nagrodą Nobla – w 2009 r. tym wysokim wyróżnieniem zostali uhonorowani 

wynalazcy czujników CCD - Willard S. Boyle i George E. Smith. 
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Rys. 6. Arno Penzias i Robert Wilson na tle historycznej anteny w Holmdel. Zdjęcie 

współczesne nawiązujące do znanego zdjęcia z lat 60-tych XX wieku. 

 

Z chwilą odkrycia CMB kosmologia została uznana przez szerokie grono 

naukowców za naukę doświadczalną. Zaczął powstawać standardowy model 

kosmologiczny. Dlaczego tak późno?  Jak napisał ks. prof. Michał Heller         

w książce Ewolucja kosmosu i kosmologii: „Odkrycie promieniowania tła było 

technicznie już całkiem możliwe w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, ale 

wtedy tym się po prostu nie interesowano”. 

Według niektórych CMB mogło pochodzić od dawnych gwiazd, których 

światło uległo rozproszeniu. W takim razie czemu jest tak jednorodne, skoro 

pochodzi od obiektów punktowych? Kolejne zarzuty padały.  Następne pomiary 

mikrofalowego promieniowania tła potwierdziły teorię, że odpowiadające mu 

widmo może być widmem ciała doskonale czarnego [5]. Jednak maksimum 

promieniowania black body o temperaturze 3K odpowiada fali o długości       

0.1 cm, a pomiary dokonane z Ziemi obejmowały fale dłuższe, krótsze 

pochłaniała atmosfera ziemska. Nieco lepsze wyniki otrzymano, gdy w latach 

70-tych do badań zaczęto używać balonów stratosferycznych i rakiet [6]. 

Teoretyczne przewidywania mogły ostatecznie potwierdzić obserwacje 

pozaatmosferyczne. Prace nad projektem satelity do badania mikrofalowego 

promieniowania tła trwały ponad dwadzieścia lat [7]. 18 listopada 1989 r. 

rakieta „Delta” wyniosła na orbitę satelitę COBE (COsmic Background 

Explorer). Potwierdził on planckowski charakter widma promieniowania           

o temperaturze 2.735 K, a gdy niezbędny do wyznaczania temperatury 

promieniowania ciekły hel wyparował, COBE zajął się pomiarem różnic 

temperatury promieniowania dochodzącego do Ziemi z różnych kierunków.  

Pierwsza misja COBE nie wykazała żadnych zależności natężenia 

promieniowania od kierunku. W 1992 r. druga misja, po uwzględnieniu 

anizotropii dipolowej, która jest wynikiem ruchu obserwatora względem 

kosmicznego tła, ujawniła słabą zmianę temperatury promieniowania w kącie. 
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Następnie dokonano integracji pomiarów z trzech lat badań, a jej rezultatem był 

obraz ukazujący plamy, których kształt nie ulegał zmianie w czasie. Obraz ten 

zinterpretowano jako powierzchnię ostatniego rozpraszania. Za odkrycie 

anizotropii oraz planckowskiego charakteru mikrofalowego promieniowania tła 

członkowie zespołu COBE, George Smoot oraz John Mather, otrzymali 

Nagrodę Nobla w 2006 r. 

W 1996 r. NASA rozpoczęła prace nad MAP (Microwave Anisotropy 

Probe), kolejnym satelitą przeznaczonym do badań CMB. Rozdzielczość 

kątowa COBE wynosiła 7
o
, czyli 14 razy więcej niż średnica kątowa Księżyca, 

dlatego COBE był czuły jedynie na rozciągłe fluktuacje. Rozdzielczość MAP 

sięga minut łuku. Satelita zmienił nazwę na WMPA – Wilkinson MAP – na 

cześć Davida Wilkinsona, jednego z twórców satelity COBE i MAP. Wilkinson 

był również członkiem grupy R. Dicke'go, która w 1964 r. poszukiwała 

promieniowania tła. WMAP wystartował 3 czerwca 2001 r. na pokładzie 

rakiety Delta-II, w 2002 r. skończył pierwszy pełny skan nieba. W 2003 r. 

opublikowano pierwsze prace ukazujące Wszechświat w wieku 300 tys. lat; 

trzyletnie dokonania WMAP ukazały się w 2006 r. i w 2008 publikowano 

przegląd po 5 latach działania satelity. 

Tak weszliśmy w XXI w., ale nie sposób na tym skończyć, gdy w maju 

2009 r. patrzyliśmy z zapartym tchem na start dwu satelitów wyniesionych na 

pokładzie rakiety Ariane 5 z Gujany Francuskiej. Pierwszy to największy 

teleskop do obserwacji w podczerwieni nazwany imieniem odkrywcy 

promieniowania podczerwonego – Herschela, a drugi to Planck - nazwany na 

cześć Maxa Plancka (1858-1947), który m.in. opracował teorię promieniowania 

ciała doskonale czarnego. Głównym zadaniem satelity Planck jest pomiar 

niejednorodności mikrofalowego promieniowania tła z dokładnością do 10-6 K 

i rozdzielczością kątową 5 minut łuku. Wczesną jesienią 2009 r. po 

sprawdzeniu podsystemów satelita rozpoczął właściwe obserwacje 

zaplanowane na kolejne 15 miesięcy.  

Wspomniałam tu jedynie kilka postaci z przeogromnej rzeszy 

astronomów i fizyków, którzy badali Wszechświat i wydzierali Naturze jej 

kolejne tajemnice. Nie napisałam o innych – Jewgienij Lifszyc, Karl Jansky, 

Roger Penrose, Stephen Hawking, George Ellis, Saul Perlmutter, James Jeans, 

Steven Weinberg, Alan Guth i wielu, wielu innych. To że dziś czekamy na 

wyniki obserwacji satelity Planck jest zasługą całej rzeszy ludzi, którzy, jak 

mawia ks. prof. Michał Heller, „nie bali się stąpać drogami ludzi myślących”.  
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Kilka uwag o nauczaniu astronomii 
 

Longin Gładyszewski 
 

Instytut Fizyki UMCS w Lublinie 

 

Słowo wstępne 
 

Jestem szczęśliwym posiadaczem licznych dzieł poświęconych 

Mikołajowi Kopernikowi. Mam również tomy „Dzieł Wszystkich”                  

M. Kopernika, wydanych przez PWN w latach siedemdziesiątych. Z tomu II 

zaczerpnąłem fascynujący mnie, i jak mi wiadomo – wielu, następujący cytat: 

„Spośród licznych i różnorodnych sztuk i nauk, budzących w nas zamiłowanie  

i będących dla umysłów ludzkich pokarmem, tym – według mego zdania – 

przede wszystkim poświęcać się należy i te z największym uprawiać zapałem, 

które obracają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych i najbardziej godnych 

poznania. Takimi zaś są nauki, które zajmują się cudownymi obrotami we 

Wszechświecie i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odległościami, ich 

wschodem i zachodem oraz przyczynami wszystkich innych zjawisk na niebie, 

a w końcu wyjaśniają cały układ świata”[1].    

Przydzielony mi w latach sześćdziesiątych miły obowiązek dydaktyczny 

w postaci wykładu dla fizyków, pod nazwą „Astrofizyka z Elementami 

Geofizyki” i moje głębokie uprzednie zainteresowania astronomią oraz osobą    

i dziełem Mikołaja Kopernika sprawiły, że w Instytucie Fizyki UMCS, w tzw. 

„bloku dydaktycznym”, dobrowolnie wybieranym przez studentów jako 

dodatkowy obowiązek, wydzieliłem osobne zajęcia pod nazwą; wykład: 

„Dydaktyka Astronomii” oraz „Zajęcia Laboratoryjne” (wszyscy studenci fizyki 

uczestniczyli wcześniej w wykładzie: „Astrofizyka dla Fizyków” kończący się 

egzaminem). W latach osiemdziesiątych udało się wprowadzić także wykład 

„Astronomia dla Filozofów”, na który zapisywali się i uzyskali zaliczenia liczni 

studenci filozofii, geografii i chemii.     

 

Uwagi ogólne 
 

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku z polskich  programów 

szkolnych zniknął autonomiczny przedmiot nauczania: astronomia. 

Zagadnienia astronomiczne i astrofizyczne weszły do programów nauczania 

pod nazwą „Fizyka z Astronomią”. Pamiętam protesty profesjonalnych 

astronomów; podnoszono, oprócz wielu argumentów merytorycznych również 

taki: „ w kraju Kopernika nie może zabraknąć astronomii”. Podzielam ten 

pogląd. Od tego czasu podręczniki fizyki noszą zwykle tytuły: „ Fizyka             

z Astronomią”. 

Treści astronomiczne rozmieszczone wewnątrz podręczników są – jak 

wiem – przyjmowane przez uczniów z ogromnym zainteresowaniem. Znam 

wiele szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów) gdzie treści astronomiczne są 

traktowane poważnie, uczniowie uczestniczą w rozmaitych konkursach, m. in. 
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w bardzo ciekawym konkursie na samodzielne obserwacje astronomiczne          

i referaty, w których uczestnicy-zwycięzcy etapów wojewódzkich głoszą           

i demonstrują swe osiągnięcia na forum ogólnopolskim w Grudziądzu. 

Jestem recenzentem ministerialnym podręczników i pomocy 

dydaktycznych z fizyki i astronomii. Mogę zatem w tym wątku dydaktycznym 

wypowiadać się dość swobodnie na tematy recenzowanych, licznych 

podręczników. Wychodzę z założenia, że moja konkretna recenzja ma zadanie 

podstawowe: poprawić recenzowany podręcznik, przygotowany przecież          

z ogromnym wkładem pracy autorów. Moje recenzje rozpoczynają się zwykle 

od uwag dotyczących ortografii: 

nie: „droga mleczna”,  „galaktyka”,  wszechświat” lecz oczywiście: „Droga 

Mleczna”,  „Galaktyka” (w sensie naszej Galaktyki),  „Wszechświat”. To są 

imiona własne pewnych konkretnych obiektów i, jak sądzę, więcej komentarzy 

nie potrzeba. 

Druga podstawowa uwaga: nie pojmuję, jak w XXI wieku można pisać 

podręcznik, rozpoczynając opowieść o astronomii od znaków zodiaku!? 

Wszystkim studentom, którym wykładam, opowiadam, że Słońce występuje na 

tle różnych gwiazdozbiorów podczas swej pozornej wędrówki rocznej na tle 

gwiazd i pokazuję, że od 4000 lat, kiedy elementy wierzeń astrologicznych były 

ustanawiane, punkty równonocy przesunęły się prawie o 60 stopni z powodu 

precesji osi obrotu Ziemi, bez przywoływania stosowanych w astrologii 

„znaków zodiaku”.  

 

O przygotowaniu przyszłych nauczycieli w UMCS w Lublinie 
 

W Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie, w ramach tzw. „bloku 

dydaktycznego” przygotowującego przyszłych nauczycieli fizyki i astronomii 

wydzielono przedmiot nauczania: „wykład dydaktyki astronomii” oraz 

„laboratorium dydaktyki astronomii”. Przedmiot nauczania: „astronomia” coraz 

bardziej ewoluuje w stronę „astrofizyki”.  Dlatego , oprócz klasycznych 

zagadnień ruchu planet, praw Keplera, budowy Galaktyki, pomiaru prędkości 

gwiazd i galaktyk, zajmujemy się analizą widmową, produkcją energii              

w gwiazdach, ewolucją gwiazd, rozszerzaniem się Wszechświata. Wszystkie te 

problemy omawiamy w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii, oraz             

w obserwatorium, dokonując obserwacji planet, mgławic, gromad kulistych       

i otwartych, galaktyki M31 no i oczywiście Księżyca. Analizując widmo Słońca 

określamy na podstawie prawa Wiena temperaturę fotosfery Słońca. Uzyskane 

z internetu widma galaktyk układamy wedle wzrastających przesunięć ku 

czerwieni. Dla niektórych galaktyk znamy do nich odległości „l” zmierzone 

metodą cefeid lub gwiazd supernowych. Z wykonanego wykresu: V =  H* l 

określaliśmy wartość stałej Hubble‟a jako tangens kąta nachylenia wykresu. 

Innym obiektem naszych zainteresowań podczas ćwiczeń było obliczenie 

prędkości kwazara PC 1247  oraz odległości do niego, na podstawie przyjętej 

obecnie za najbardziej prawdopodobną wartość stałej Hubble‟a  H = 72 km s
-1
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Mpc
-1

 . Takie ćwiczenie pozwala dokładnie zapoznać się z relatywistycznym 

opisem efektu Dopplera. 

Zbudowany do celów dydaktycznych radioteleskop, z głównym 

elementem metalowym zwierciadłem satelitarnym, pozwala zademonstrować 

emisję radiową gorącego kaloryfera, grzejnika elektrycznego, ścian pracowni    

i Słońca. Pokazy te wzbudzają ogromne zainteresowanie studentów oraz 

uczniów, podczas licznych wykładów i pokazów, organizowanych np. podczas 

Festiwali Nauki. 

Również propozycja określenia rektascensji Centrum Galaktyki spotyka 

się z zainteresowaniem studentów, mimo uprzedzenia, że powtarzamy pomiary 

wykonane w latach 1931 – 1932 przez Karla Janskyego. Studenci otrzymują 

surowe zapisy uzyskane z radioteleskopu pracującego na częstości 105-110 

MHz i analizują czas pojawienia się maksimum natężenia tzw. tła 

galaktycznego. Pomiary były przeprowadzone w okresie: marzec – lipiec, gdy 

Centrum Galaktyki górowało w nocy a Słońce, schowane pod horyzontem nie 

przeszkadzało swą emisją radiową w pomiarach. Studenci, będący po 

wykładzie: „Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów”, ze 

zrozumieniem przyjmują prośbę prowadzącego zajęcia , by nie sugerowali się 

danymi podpowiedzianymi przez kolegów by ich pomiary pozostały niezależne. 

Uzyskany czas wystąpienia maksimum zapisu zamieniano na czas gwiazdowy, 

który – z definicji – był poszukiwaną rektascensją obiektu, aktualnie górującego 

na południowej stronie nieba. Uzyskane rezultaty w postaci średniej 

arytmetycznej, przy grupie liczącej ok. 15 studentów były bardzo dobre. 

Ta merytoryczna, laboratoryjna strona ćwiczeń, jest uzupełniana 

zapewnieniami o rzetelności i racjonalności badań i dotychczas uzyskanych 

rezultatów badań. Zapewnienia te są przyjmowane jako oczywiste ponieważ 

słuchaczami są studenci fizyki, a podstawą przytaczanych argumentów są znane 

im zjawiska, doskonale rozpoznane przez badania fizyków.   

Pełna lista tematów ćwiczeń do wykonania przez studentów fizyki 

UMCS (przyszłych nauczycieli) wygląda następująco: 
 

1). Badanie aktywności Słońca, dokumentowanie wyglądu powierzchni Słońca 

za pomocą teleskopu i porównanie z danymi internetowymi. 

2). Obserwacje protuberancji słonecznych, fotografowanie (teleskop 

„Coronado”). 

3). Pomiar temperatury jasnościowej fotosfery Słońca na fali 3 cm za pomocą 

radioteleskopu. 

4). Analiza widma słonecznego, identyfikacja linii absorpcyjnych. Określenie 

temperatury fotosfery Słońca korzystając z widma ciągłego  z zastosowaniem 

prawa Wiena. 

5). Statystyczne opracowanie danych o natężeniu słonecznych fal radiowych na 

częstości 220 MHz: zestaw danych o aktywności, rozkłady amplitudowe, 

rozkłady Fouriera. 



 198 

6). Obserwacje wieczorne i nocne. Fotografowanie obiektów typu: mgławice, 

galaktyka M 31, planety, Księżyc, gromady kuliste, gromady otwarte. 

Fotografowanie sfery niebieskiej za pomocą nieruchomego aparatu 

fotograficznego. 

7). Współrzędne astronomiczne, atlas nieba, obrotowa mapa nieba. 

Identyfikacja i lokalizacja planet i innych obiektów na mapie i na niebie. 

(„Rocznik Astronomiczny”). Wykorzystanie odbiornika GPS do precyzyjnego 

wyznaczenia współrzędnych obserwatorium. 

8). Budowa lunet , parametry, wyznaczanie podstawowych parametrów lunety: 

kątowej zdolności rozdzielczej, zasięgu czyli minimalnej jasności obiektów, 

pola widzenia lunety. 

9). Programy komputerowe do obrazowania wyglądu nieba z miejscowości       

o różnych współrzędnych geograficznych i w różnych terminach. 

10). Zapoznanie z ciekawymi adresami www obserwatoriów światowych, 

odzyskiwanie informacji ze stron www. 

11).  Pomiar rektascensji Centrum Galaktyki za pomocą zapisów przejścia 

Centrum przez „pole widzenia” anten radioteleskopu. 

12). Wyznaczanie prędkości radialnych galaktyk za pomocą widm galaktyk 

uzyskanych z internetu. Wyznaczanie prędkości kwazara  PC1247 z użyciem 

relatywistycznego wzoru opisującego efekt Dopplera. 

13). Zadanie domowe , obserwacyjne: wykonać szkic wyglądu nieba z miejsca 

zamieszkania studenta, z podaniem: daty i godziny obserwacji. Za pomocą 

informacji uzyskanych z „Rocznika Astronomicznego” lub „Fizyki w Szkole” 

albo „Kalendarza Astronomicznego” należy zidentyfikować, zaznaczyć              

i nazwać przedstawiane, jaśniejsze obiekty. 

 

Materiały źródłowe 
 

Kopernik M., 1976, „Dzieła Wszystkie”, t.II, Księga pierwsza, przekład 

                  Mieczysław Brożek, red. Jerzy Dobrzycki PWN, Warszawa 

www.zfo.umcs.lublin.pl  (Czytelnicy mogą znaleźć część ilustracyjną wykładu) 
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Problemy komunikacji nauk ścisłych 
 

Tomasz Kisiel  
 

Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

W ciągu ostatnich stu lat rozwój nauki przybrał zawrotne tempo. Kolejne 

przełomy w dziedzinach takich jak fizyka, astronomia, genetyka, medycyna 

prowadzą do wyłaniania się wąskich specjalizacji zajmujących się bardzo 

zaawansowanymi zagadnieniami. Jednocześnie rozwój społeczeństwa często 

nie jest w stanie podążać za tym rozwojem. Może to powodować postrzeganie 

pewnych dziedzin jako bardzo skomplikowanych, niedostępnych przeciętnemu 

człowiekowi, a jeżeli za rozwojem danej dziedziny nie idą rozwiązania 

praktyczne służące polepszeniu jakości życia (np. kosmologia), może 

następować także brak zrozumienia potrzeby jej rozwoju. 

Oczywistym sposobem zapobieżenia takiej sytuacji jest skuteczna 

komunikacja ze społeczeństwem w celu przedstawienia wagi pewnych 

kierunków i ich wpływu na inne specjalizacje. Sprawa wydaje się dosyć prosta 

jednak często niewłaściwe wykonanie rujnuje zamierzony efekt. Warto 

zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy. 

Kluczowym zagadnieniem jest istota komunikacji. Sięgając do 

encyklopedii możemy dowiedzieć się, że komunikacja to proces, dzięki 

któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim 

kontakcie z inną osobą; dokonuje się za pomocą przekazu werbalnego 

(wypowiedzi) i niewerbalnego[1]. Chociaż komunikacja niewerbalna może 

mieć pewne znaczenie to jednak najważniejsza jest właściwa komunikacja 

werbalna. 

Aby mógł nastąpić przekaz informacji, obie strony muszą posługiwać się 

tym samym językiem. Język musimy tu rozumieć dużo precyzyjniej niż tylko w 

potocznym tego słowa znaczeniu (np. „j. polski”). Nie bez powodu mówi się 

przecież o języku specjalistycznym. W dużo głębszym ujęciu, język składa się 

ze słownika czyli listy pewnych znaków symbolizujących podstawowe pojęcia 

oraz z gramatyki czyli reguł łączenia jednostek słownika [1]. Kluczowym dla 

zrozumienia problemów komunikacji jest wspomniany tutaj słownik. W toku 

ewolucji języka słowa nabierają wielu znaczeń, inne znaczenia ulegają zatarciu. 

Rozwój nauki spowodował nie tylko pojawienie się nowych terminów i pojęć 

ale także dodanie specjalistycznych znaczeń do istniejących już potocznych. 

Tempo rozwoju utrudnia przenikanie specjalistycznych znaczeń i terminów do 

języka potocznego. 

Należy pamiętać, że o ile można od uczniów i studentów uczęszczających 

na lekcje czy wykłady oczekiwać, że będą rozwijali swoją znajomość 

terminologii fachowej, o tyle jeżeli mówimy do otwartej publiczności to język, 

którego używamy musi być całkowicie dostosowany do okoliczności.  

Przykładem może być różnica w rozumieniu słowa „pęd”. Pierwszym 

skojarzeniem fizyka będzie iloczyn masy i prędkości. Dla zwykłego człowieka 
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może to słowo oznaczać np. bardzo szybkie poruszanie się („ruszyliśmy 

pędem”), wewnętrzną potrzebę lub zamiłowanie do czegoś („pęd do wiedzy”), 

czy nawet w skrajnych przypadkach część rośliny składającą się z łodygi i liści 

[1]. Jeżeli już istnieje konieczność używania terminologii fachowej warto 

upewnić się, że słuchający rozumie te pojęcia w sposób właściwy. 

Wielu naukowców wyraża obawę, że zbytnie upraszczanie tematu może 

doprowadzić do przekłamań. Z jednej strony może tak się zdarzyć, z drugiej 

jednak rozważmy ile uproszczeń dokonujemy we wczesnej edukacji. Czy 

uczenie, że nie ma pierwiastków z liczb ujemnych jest przekazywaniem 

prawdy? Na poziomie dostępnym uczniom, tak. Na wyższym poziomie 

zaawansowania dowiadujemy się jednak o istnieniu liczb zespolonych, co 

przeczy wcześniej zdobytej przez nas wiedzy. Gdzie jest granica zbytniego 

uproszczenia w sytuacji coraz szybszego rozwoju nauki? 

Nie należy obawiać się 

prostoty przekazu i języka. Jeżeli 

uda nam się zainteresować 

tematem i nakłonić do dalszych 

studiów to prędzej czy później 

wszystkie uproszczenia zostaną 

wyjaśnione i sprostowane. 

Jeżeli będziemy za wszelką cenę 

trzymali się poprawności i precyzji 

może się okazać, że nie dotrzemy 

z naszym przekazem do słuchaczy 

podobnie jak w pewnym dowcipie 

rysunkowym pochodzącym ze 

znanej serii The Far Side. 
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Człowiek i Kosmos - poglądowa prezentacja planetaryjna 
 

Grzegorz Madej  
 

Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Streszczenie 
 

Przedstawiono zarys ogólny procesu realizacji pokazu pod tytułem 

„Człowiek i Kosmos” z wykorzystaniem możliwości oprogramowania 

(Digistar3, 3D Studio Max, Adobe After Effects, Photoshop, oraz Adobe 

Audition) i sprzętu dostępnego we współczesnym planetarium cyfrowym na 

przykładzie Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza              

w Częstochowie.  

 

Wstęp 
 

Pokaz „Człowiek i Kosmos” [1], zawiera podstawowe informacje na 

temat człowieka i otaczającego go świata. Został on stworzony w celu 

propagowania i nauczania fizyki i astronomii. Zafrasowani codziennymi 

problemami i ciągłym biegiem, nie dostrzegamy w sposób pełny piękna świata, 

w którym żyjemy. W chwilach wytchnienia widzimy piękno otaczającego nas   

i rozwijającego się życia, lecz zapominamy o tym co ponad naszymi głowami   

– o przestrzeni kosmicznej, która przecież jest światem, w którym żyjemy.         

W pokazie przypomniano czasy i ludzi którzy odważyli się zadawać pytania      

i szukać na nie odpowiedzi. Przedstawiono wybrane dokonania ludzkości by 

poznać, odkryć i zrozumieć otaczający nas świat. Przywołano planowane misje 

mające na celu badanie i kolonizację innych planet Układu Słonecznego. 

 

Proces realizacji pokazu 
 

Proces realizacji pokazu można podzielić na kilka części. Pierwszą z nich 

jest scenariusz zawierający zarówno kwestie narratora jak i dokładny opis 

każdej sceny - czyli przebieg obrazu na kopule. Drugą częścią jest wybór 

muzyki i sposobów oddziaływania poprzez obraz i muzykę na widza. 

Stworzenie odpowiedniego nastroju i konsekwencja w działaniu są tu bardzo 

istotne. Trzecią najtrudniejszą częścią jest sama realizacja przygotowanego 

planu. 

Do realizacji pokazów potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie. 

Digistar 3, będący „sercem” Planetarium, jest programem posiadającym           

w swojej bibliotece informacje o położeniu, intensywności i blasku gwiazd, 

modele planet z teksturami oraz modele typu „wirtualny projektor” 

umożliwiające wyświetlanie filmów i zdjęć [2]. Za pomocą specjalnych poleceń 

definiujemy obiekty i ich właściwości. Po ich wprowadzeniu możemy je jeszcze 

edytować. Digistar 3 pozwala na określenie czasu dzięki czemu możemy 

przenieść się w czasie do dowolnej chwili i, tworząc odpowiednie elementy, 

zaobserwować zaćmienie Słońca i inne fascynujące nas zjawiska. Program ten 
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daje już duże możliwości jednak by osiągnąć najlepsze efekty, należy samemu 

tworzyć nowe obiekty. Do ich tworzenia używa się programu 3D Studio Max, 

który pozwala na tworzenie dowolnych kształtów i nakładanie na nie tekstur[3]. 

Adobe After Effects umożliwia opracowywanie animacji video i edytowanie już 

wcześniej przygotowanych plików[4]. Adobe Photoshop służy z kolei do edycji 

i kreowania grafiki komputerowej[5]. Całości dopełnia Adobe Audition będący 

programem umożliwiającym przygotowanie ścieżki dźwiękowej z wcześniej 

nagranych utworów muzycznych i głosu lektora [6]. 

 

Scenariusz 
 

Scenariusz został podzielony tematycznie w wyniku czego powstało        

9 scen. Każdą z nich można edytować oddzielnie co ułatwia wprowadzanie 

poprawek i umożliwia wykorzystanie fragmentów pokazu w celu tworzenia 

innych prezentacji planetaryjnych. 

 

Skrypt – plik wyjściowy w języku Digistar 3 
 

Za pomocą komend kontrolowany jest obraz i dźwięk pod kopułą 

planetarium. Każda linijka skryptu zaczyna się od określenia czasu realizacji 

poszczególnych poleceń w formacie: godzina :minuta :sekunda: część sekundy. 

Polecenie +”wartość” np.+5 oznacza iż za 5 sekund zostanie wykonane 

polecenie. W skrypcie często pojawia się znak #, oznacza on iż każde polecenie 

w linijce, które znajduje się za tym znakiem, zostanie zignorowane. Znak # jest 

używany jako sposób nadania komentarza w skrypcie. Podobnie jak sam 

scenariusz skrypt został podzielony na sceny by móc niezależnie edytować 

poszczególne elementy pokazu, jak i wykorzystać je w innych pokazach. 

Każdy z obiektów przedstawiany w prezentacji planetaryjnej musi zostać 

zidentyfikowany za pomocą polecenia: obiekt is – ścieżka dostępu np: 

-planeta is v:\d3\models\bodies\mercury\mercury_high.x - oznacza iż planeta 

jest modelem o nazwie mercury_high.x znajdującym się na dysku 

v:\d3\models\bodies\mercury\ 

- scene audio is V:\users\grzegorz m\czolowka\0plus1.wav – oznacza że ścieżka 

audio znajduje się w wybranej lokalizacji.  

Definicja obiektów i dobór czasu przebiegu sceny to dopiero pierwszy 

krok. Następnym jest umiejscowienie obiektu w wykreowanej przestrzeni          

i dodanie obiektu do sceny. 

 

 

Poniżej przedstawiono krótki fragment skryptu definiującego obraz Ziemi i jego 

położenie w scenie: 
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# 

# earth 

#  

00:02:36.40 script modelDirectory V:\Users\Grzegorz M\dzien i noc\ 

00:02:36.40 script slidesetDirectory V:\Users\Grzegorz M\dzien i noc\ 

00:02:36.40 script videoDirectory V:\Users\Grzegorz M\dzien i noc\ 

00:02:37.40 +1 planeta pos sph 0 30 100 rearth 

00:02:37.40 DayEarthLand is DayEarthLand.X 

00:02:37.40 DayEarthSea is DayEarthSea.X 

00:02:37.40 EarthCloud is EarthCloud.X 

00:02:37.40 EarthCloud2 is EarthCloud.X 

00:02:37.40 planetamoon is 

V:\d3\models\bodies\earth\moon\moon_high_bump.X 

00:02:37.50 +0.1 planeta add DayEarthLand 

00:02:37.50 planeta add DayEarthSea 

00:02:37.50 planeta add EarthCloud 

00:02:37.50 planeta add EarthCloud2 

00:02:37.50 planeta add planetamoon  

00:02:37.60 +0.1 DayEarthLand att 0 30 0 

00:02:37.60 DayEarthSea att 0 30 0 

00:02:37.60 EarthCloud att 0 30 0 

00:02:37.60 EarthCloud2 att 0 30 0 

00:02:37.60 planetamoon attitude cartesian 34 21 0  

00:02:37.60 planetamoon pos 0.000003 0.000002 0.0000005 rearth 

 

 

 

 

Wnioski 
 

Celem pracy było stworzenie pokazu planetaryjnego za pomocą 

programu Digistar 3 pod tytułem Człowiek i Kosmos. Proces realizacji takiego 

pokazu jest bardzo czasochłonny i trudny do wykonania przez jedną osobę w 

rozsądnym czasie. Pokaz został przygotowany bez żadnego nakładu 

finansowego. Wszelkie grafiki, modele i projektory zostały zrealizowane bądź 

pobrane z legalnych źródeł bez konieczności uzyskiwania praw do ich użycia, 

tak by pokaz mógł być wykorzystywany w Planetarium bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów. By połączyć wszystkie zebrane materiały konieczne 

było użycie takich programów jak: Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe 

After Effects, 3D Studio Max. 
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