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POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

Nobel ż fizyki dla astronomów 
Polacy o swoich odkryciach

Gwiazda Betlejemska
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Zdjęcia fazy częściowej całko
witego zaćmienia Księżyca 
zostały sfotografowane przez 
Sławomira Kruczkowskiego w 
dniu 29 listopada 1994 w czasie 
od 5h50m do 6h30m. Fazy 
całkow itej nie udało się sfo
tografować ponieważ moment jej 
początku nastąpił już na dość 
jasnym niebie. Czas naświetlania 
od 1s do 2S.



P owolutku zbliżają się święta, a więc wita Czytelników 
Gwiazda Betlejemska. Jest też coś pod choinkę. Tym 
najmilszym prezentem dla wszystkich astronomów i mi
łośników astronomii jest nagroda Nobla z fizyki właśnie 

dla astronomów, odkrywców pulsara PSR 1913+16, wspania
łego naturalnego laboratorium do badania ogólnej teorii względ
ności pisze o tym specjalnie dla nas Aleksander Wolszczan. 
Święta to też Nowy Rok, Nowy Rok to życzenia, a więc czegóż 
moglibyśmy sobie życzyć? Może właśnie tego, żeby któraś z 
następnych nagród Nobla była dla astronoma -  Polaka? 
Abstrakcja powie ktoś. Niekoniecznie. Odkrycie przez Aleksan
dra Wolszczan a pierwszej planety poza Układem Słonecznym 
(pisaliśmy o tym obszernie w PA 2/92) będzie czymś 
wyjątkowym o ile tylko dalsze obserwacje to potwierdzą. 
Obserwacje pulsara -  gwiazdy macierzystej tej planety -  są in
tensywnie prowadzone, a trwają też poszukiwania następnych 
(prawdopodobnie) układów planetarnych. Z kolei zaproponowa
na przez Bohdana Paczyńskiego rewelacyjna metoda badania 
ciemnej materii we Wszechświecie właśnie w ciągu kilku ostat
nich miesięcy odniosła pierwsze sukcesy (patrz str. 171). Czy 
cała ciemna materia to nie egzotyczne cząstki elementarne, a 
po prostu mało masywne gwiazdy? Metoda działa, i odpowiedź 
będziemy znali za jakieś pięć lat, gdy zgromadzony zostanie 
odpowiedni materiał obserwacyjny. Może to oznaczać dużą re
wolucję w kosmologii i ... teorii cząstek elementarnych.

Rozmarzyliśmy się trochę . . .A więc bardziej przyziemnie, 
co jeszcze mamy do zaproponowania Czytelnikom? Nowości z 
astronomii gamma, materiał okolicznościowy z okazji 15-lecia 
Centrum Astronomicznego (część druga -  reportaż z oddania 
do użytku zabytkowej kamieniczki w Toruniu i wywiad z nowym 
Dyrektorem będzie w następnym zeszycie), ciąg dalszy pasjo
nującego procesu Galileusza, ciekawostki ... i oczywiście Ka
lendarz Astronomiczny, tym razem autorstwa Sławka Krucz
kowskiego i Fryderyka Kędrackiego.

Życzymy Czytelnikom Wesołych Świąt i zapraszamy do 
lektury.

REDAKCJA

Postępy Astronomii 4/1993



POSTĘPY ASTRONOMII
( P L  IS S N  0 032 -54 14)

są  k w arta ln ik iem  pośw ięconym  popularyzacji 
astronom ii. Pism o je s t  oficjalnym  organem  Pol
skiego T ow arzystw a A stronom icznego, zało
żonego w  roku  1923. PO STĘPY  ASTRO
NO M II u k azu ją  się  od 1953 roku, a  od 1991 ro
k u  w  zm ienionej form ie i  nowej szacie graficz
nej. W arunk i nab y w an ia  i w a ru n k i p ren u m e
ra ty  — w ew n ątrz  n u m eru .

R edaktor prow adzący: 
Bożena Czerny (CAMK Warszawa) 
K olegium  R edakcyjne:
Maciej Mikołajewski (IA UMK Toruń) 
Joanna Mikołajewska (CAMK Warszawa)
Żart rysunkow y: Ja c ek  D rążkow ski 
Korekta: M ałgorza ta  Ś ró b k a-K u b iak

R edakcja w  Toruniu:
Instytut Astronomii UMK 
ul. Chopina 12/18; 87-100 Toruń 
te le fon  11655, 783390, 487144 
telex  0552234 a s tr  pl

Poczta elektroniczna (E -m ail address): 
MAM IKO@ VM .CC.TORUN.EDU.PL

R edakcja w  W arszaw ie:
Centrum Astronomiczne 
im. Mikołaja Kopernika PAN 
ul. Bartycka 18; 00-716 Warszawa 
te l. 410041 w. 48 (B. Cz.), w. 26 (J. M.)

Projekt winiety: T adeusz Jodłow ski 
Skład kom puterowy: Sław om ir Kruczkow
ski, MIZAR

Opracowanie techniczne i druk:
F irm a  MIZAR G rudziądz, ul. K rólew ska 3 przy 
w spółpracy Z akładu  Poligraficznego pp. N eu
m an , G rudziądz u l. F ilom atów  la .

D ystrybucja: Sław om ir K ruczkow ski 
86-300 G rudziądz, u l. K rólew ska 3b/22 
te l. 22794 (firm a), 26650 (dom)

S k ład  u k oń czon o  25 listo p a d a  
1993

0  Materiałów nie zamówionych Redakcja 
nie zwraca O  Przedruk materiałów i zdjęć 
tylko za zgodą Redakcji O  Opinie
1 poglądy formułowane przez Redakcję 
i autorów nie reprezentują oficjalnego sta
nowiska Towarzystwa O

Pism o dofinansow ane przez 
Kom itet B a d a ń  N aukow ych

©POSTĘPY ASTRONOMI11993

m m m m m m
w te w cw w cw

v.v.v.v.v.w.v

‘Einstein zu tPOScI%‘PJ%C?( 
KOAJ KURS

i Chcąc dać szansę indywidual- 
I nym prenum eratorom  n a  wy- 
I granie teleskopu proponujemy 
i konkurs:
j Ile wizerunków Alberta Einsteina 
\ było opublikowanych w Postę- 
\ pach Astronomii w roku 1993?
i Regulamin:
i 1) warunkiem przystąpienia do konkursu 

jest prenumerata Postępów Astronomii 
na 1994 rok, którą należy opłacić do 
dnia 15 marca 1994 roku,

2) termin nadsyłania odpowiedzi mija 30 jii[ 
czerwca 1994 roku (decyduje data |j 
stempla pocztowego),

3) odpowiedź na pytanie konkursowe | |  
musi zawierać pełną identyfikację każ- 
dego wizerunku: rocznik, zeszyt, stro- w 
na oraz ewentualne, konieczne do iden- jjjj 
tyfikacji uwagi,

4) odpowiedzi można nadsyłać do il| 
Redakcji w Toruniu albo Warszawie | |  
lub do dystrybutora w Grudziądzu l|| 
(adresy obok),

5) rozstrzygnięcie konkursu zostanie | |  
ogłoszone w zeszycie 3/94 (lipiec -  | |  
wrzesień),

6) w przypadku jednakowej ilości „Ein- 
S te in ó w ” o przyznaniu nagrody decy- 1 | 
duje losowanie.

Nagrodę w Konkursie stanowi | |  
teleskop produkcji łirmy „UNI- |l| 
WERSAL" model 8 (szukacz i f  

komet) wartości 5.5 min zł:
O  średnica lustra 150 min,
O  ogniskowa 900 min,
O  system Newtona,
O  powiększenie do 450 razy.
Dla szczęśliwego zwycięzcy prze- lif 
widziana jest także dodatkowa na- illl 
groda niespodzianka.
Fundatorem nagród jest: Firma lii; 
„MIZAR”, edytor techniczny liii 
POSTĘPÓW ASTRONOMII.

OGŁOSZENIA I REKLAMY
Zapraszam y do o g ła szan ia  s ię  w  POSTĘPACH ASTRO
NOMII, w  szczególn ości:

□  firm y kom puterow e □  firm y produkujące profesjonalny 
sp rzęt naukow y □  firm y produkujące sp rzę t d la m iłośników  
astronom ii □  w ydaw nictw a o tem atyce astronom icznej

CENNIK:
★ J e d n a  s tro n a  czarno-b ia ła  w ew ną trz  n u m e ru  — 1.5 m in  zł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a n a  
w ew nętrznej s tro n ie  ok ładk i i w kładce — 5 m in  zł ★ J e d n a  s tro n a  kolorow a n a  czw artej 
s tro n ie  ok ładk i — 8 m in  zł ★ 1 cm 2 — 8 tys. zł ★ O pracow anie  g ra ficzne  czarno -b ia łe  -  
150-200 tys. za  stronę* ★ Stosu jem y znaczne ulg i przy  pow tó rzen iach  i w  p rzy p a d k u  akcji 
reklam ow ych pop ieranych  p rzez  R edakcję  ★ R edakcja  n ie  odpow iada za  treść  p ła tn y ch  
ogłoszeń

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA...
...jądro  M l 5, wyjątkowo gęstej gromady kulistej. Te jasne gwiazdy, skryte głęboko w jądrze gromady, 
można było zobaczyć dopiero dzięki wyjątkowej zdolności rozdzielczej Teleskopu H ubble’a i jego  wy
sokiej czułości w zakresie nadfioletu. Temperatury powierzchni tych kilkunastu gwiazd przekraczają  
30 000 K, a ich natura je s t zupełną zagadką. Być może są to czerwone olbrzymy pozbawione otoczki w 
wyniku zderzeń z innymi gwiazdami gromady. W gromadzie, w której odległości międzygwiezdne są 
typowo 2000 razy mniejsze niż w okolicy Słońca, wszystko je st możliwe. Jednego tylko możemy być 
pewni  -  niebo je s t piękne! (zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości dr-a F. Duccio M acchetto i Space Te
lescope Scientific Institute, Baltimore, USA).
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Co to jest GRO (148), Ogromne jasności 3C 279: magiczny trik szcze
gólnej teorii względności (149), Gorący gaz w galaktyce NGC 4151 
(152), Błyski gamma -  najjaśniejsze obiekty we Wszechświecie (155)

158 GWIAZDA BETLEJEMSKA
Jadwiga Biała
... oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon...

164 MATEMATYKA I PRZYRODA czyu 
Twierdzenie Russella -  Vogta
Kazimierz Stępień
Opis przyrody ma zazwyczaj formę opisu matematycznego. A jednak przyroda nie jest tym 
samym co matematyka. Przesadne dążenie do ścisłości to droga do kłopotow ...

donosy krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
Tajemnica rentgenowskiego tła -  rozwiązana! (168), Odkrycie pierwszej mikrosoczewki gra
witacyjnej w kierunku Centrum Galaktyki (171)

169 Laury za PSR 1913+16
Aleksander Wolszczan
Ekspeiytnentalna grawitacja uhonorowana: J. Taylor i R. Hulse laureatami nagrody Nobla!

174 15 lat minęło jak jeden dzień ...
Bożena Czerny i Joanna Mikołajewska
Można napisać historię powstania CAMKu. Zamiast tego proponujemy rozmowę z profeso
rem Józefem Smakiem -  pierwszym Dyrektorem CAMKu, człowiekiem, którego energii i wy
trwałości instytucja ta zawdzięcza swoje istnienie.

ciąg dalszy
Andrzej Krasiński
W roku 1981, papież Jan Paweł II powołał komisję, która miała ustalić okoliczności skazania Galileusza i wydać współ
czesną opinię Kościoła w tej sprawie. Przedsięwzięcie to było nazywane „rehabilitacją Galileusza", chociaż było jasne, że 
to nie Galileusz potrzebuje rehabilitacji. Jesienią 1992 roku komisja ogłosiła końcowy komunikat i rozwiązała się.

167 Czytelnicy obserwujq: SN 1993 J

179 Astronomia w szkole: Diagram Hertzsprunga -  Russella 
181 Esej, felieton: TEORIA A FAKTY
189 Gdzie i ja k  kupić POSTĘPY ASTRONOMII

190 /mhj ćzyŁsIjti&óuT
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OBSERWATORIUM
PROMIENIOWANIA

GAMMA
P ierw sze  w yn ik i m isji

Niezwykle szybki postęp, jak i dokonuje się w os
ta tn ich  latach  w astronom ii jes t przede wszyst

kim wynikiem wzbogacenia zakresu widmowego do
konywanych obserwacji. Promieniowanie optyczne 
to zaledwie wąskie pasmo. W ciągu ostatnich k ilku
dziesięciu la t pojawiła się więc radioastronomia, ast
ronomia zakresu podczerwieni, astronom ia zakresu 
nadfioletu i bogato reprezentow ana astronomia 
rentgenowska. Te dwie ostatnie, a także astronom ia 
dalekiej podczerwieni, zawdzięczają swe istnienie 
możliwości wynoszenia urządzeń obserwacyjnych 
poza nieprzezroczystą dla tych fal ziem ską atmosfe
rę. Niebo w każdym  z tych zakresów wygląda zupeł
nie inaczej i  każde wejście w nowy zakres to św iat 
nowych zjawisk. Teraz przyszła kolej na  znaczny po
stęp w astronom ii gamma,

Mija w łaśnie dwa la ta  od chwili, gdy Obserwato
rium  Prom ieniow ania Gamma (zwane też Obserwa
torium  Comptona) umieszczone zostało na  orbicie. 
Od pierwszego pomysłu do jego realizacji minęło po
nad dwadzieścia lat...

Społeczność astronom iczna niecierpliwie czeka na 
wyniki. N iestety, nowe technologie obserwacji są za
razem  bardziej skomplikowane i wyniki nie 
pojawiają się natychm iast — to nie tak , jak  spojrzeć 
w lunetkę i albo się coś widzi, albo nie. Opracowanie 
obserwacji jes t trudne  i żmudne, trzeba starannie 
oddzielić poszukiwany sygnał od szumów, uwzględ
nić wszystkie możliwe poprawki, ustalić kalibrację 
urządzeń. W yniki pojawiają się tylko w kontekście 
porównania z wynikam i przewidywanymi — sygnał

Co to je st GRO?
Piątego kwietnia 1991 roku po latach przygotowań i wycze
kiwania został wyniesiony) na orbitę okołoziemską satelita o 
nazwie GRO. GRO jest skrótem nazwy Gamma Ray 
Observatory (Obserwatorium Promieniowania Gamma). 
GRO ma znacznie większe możliwości obserwacyjne niż 
poprzednie satelity mierzące promieniowanie gamma i jest 
tym czego bardzo potrzebowali specjaliści zajmujący się 
astrofizyką wysokich energii. GRO obserwuje promienio
wanie rentgenowskie i gamma od 50 keV do 30 GeV. Na 
pokładzie GRO znajdują się cztery niezależne instrumenty. 
Każdy z instrumentów jest przygotowany do wykonywania 
specyficznych obserwacji, stąd też mówi się o podziale na 
cztery eksperymenty obserwacyjne. Szczegóły techniczne 
dotyczące eksperymentów zostały omówione w artykule 
Giovanniego Bignamiego (PA 2/92). Przypomnimy zatem 
tylko pokrótce, czemu służą poszczególne instrumenty, (inz)

148

sam  z siebie nie jes t zrozumiały. Wszystko wymaga 
czasu, jeśli nie chce się popełnić błędu.
Wreszcie pierwsze wyniki są.
Jak zwykle, niespodziewane!
W tym  num erze Postępów przedstaw iam y wyniki 
obserwacji trzech różnych klas obiektów. Grupa 
pierwsza to radiowo ciche aktywne jąd ra  galaktyk, 
grupa druga to aktywne jąd ra  galaktyk radiowo 
głośne, a  trzecia to rozbłyski gamma. Obserwacje 
wszystkich trzech klas obiektów przyniosły duże za
skoczenie. Jedne obiekty świecą znacznie słabiej, 
drugie — znacznie silniej, niż się spodziewano, a trze
cie są zupełnie czymś innym, niż sądzono. Aby zro
zumieć, co się dzieje, trzeba przemyśleć wszystko od 
początku... W ymarzona sytuacja dla teoretyków. 
Wiele grup na  świecie ostro zabrało się do pracy. 
Polscy astronomowie też biorą udział w tym  wyści
gu; im  właśnie zawdzięczamy specjalnie dla Postę
pów Astronomii przygotowane m ateriały, zawie
rające najświeższe informacje o tym, co i dlaczego 
świeci n a  niebie w zakresie promieniowania gamma. 
Wszyscy troje zasadniczo pracują w C entrum  Astro
nomicznym im. M. Kopernika w W arszawie, ale 
wszyscy troje są w łaśnie za granicą: Magda 
Zbyszewska na  dwuletnim  kontrakcie w Gamma 
Ray Observatory w Chicago, W łodek Kluźniak na 
(też dwuletnim?) kontrakcie w University of Wiscon
sin, a Andrzej Zdziarski chwilowo gdzieś w Stanach 
(precyzyjniej- sza lokalizacja jes t raczej trudna, bo 
współpracuje on z wieloma ludźm i z wielu ośrodków 
i średnio zmienia miejsce pobytu co dwa tygodnie...).

(bez)

OB0TSE (Burst and Transient Source Expe
riment)

Instrument ten jest przeznaczony do ciągłej obser
wacji dużej części nieba w celu uchwycenia prze
lotnych zdarzeń w promieniowaniu gamma. Instru
ment ma rozdzielczość czasową 0.1 milisekundy, 
dokładność określania położenia błysku gamma 
około jednego stopnia i czułość ~ 6x10'8 ergiem2 
dla dziesięciosekundowych rozbłysków.

BATSE jest wykorzystywany do obserwacji 
obiektów takich jak: błyski gamma, pulsary rentge
nowskie, źródła „przejściowe", rozbłyski ze zna
nych źródeł wysokoenergetycznych i rozbłyski sło
neczne.
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OBSERWATORIUM
PROMIENIOWANIA
GAMMA

O  OSSE (Oriented Scintillation Spectrometer 
Experiment)

Służy do prowadzenia obserwacji w zakresie od 50 
keV do 10 MeV. Posiada dużą czułość zarówno dla 
emisji w liniach ja k  i w kontinuum. Jest również u- 
żywany do obserwacji źródeł przejściowych, 
rozbłysków słonecznych i błysków gamma.

O  COMPTEL (Imaging Compton Telescope)
Ten instrument mierzy w zakresie 1-30 MeV. Posia
da rozdzielczość kilku stopni wewnątrz szerokiego 
pola widzenia -  około 1 steradiana.

Nadaje się świetnie do poszukiwania słabych 
źródeł punktowych. Jest też dobry do obserwacji 
słabych, rozmytych obszarów galaktycznych i oraz 
badania przestrzennego rozkładu rozciągłego pro
mieniowania pozagalaktycznego.

O  EGRET (Energetic Gamma-Ray Experi
ment Telescope)

Został przeznaczony do rejestrowania fotonów o 
największych energiach badanych przez GRO  -  w 
zakresie od około 20 M eV do około 30 GeV, a jego 
czułość jest dziesięciokrotnie lepsza niż ta uzyskiwa
na przez SAS-2 czy COS-B.

EGRET obserwuje źródła wysokoenergetyczne, 
między innymi aktywne jądra galaktyk.

Co zaobserwowało GRO?
Od czasu umieszczenia na orbicie GRO dostar
czyło wielu interesujących obserwacji. BATSE 
zarejestrował już ponad pięćset błysków gamma, 
a każdego miesiąca przybywa kilkadziesiąt no
wych rejestracji. EGRET zaobserwował niez
wykle silną emisję twardego promieniowania z 
kilkunastu radiowo głośnych aktywnych jąder 
galaktyk (kwazarów), z których pierwszym od
krytym, a zarazem najciekawszym, jest 3C 279. 
Pewien zawód sprawiła raczej słaba emisja pro
mieniowania gamma przez aktywne jądra galak
tyk radiowo ciche, zmierzona przez OSSE; poda
no do ogólnej wiadomości tylko obserwacje jed
nej, wyjątkowo jasnej galaktyki Seyferta NGC 
4151. Każda z tych obserwacji ma niezwykle is
totne znaczenie dla zrozumienia natury badanych 
obiektów. Omawiamy je w trzech osobnych 
artykułach. Oprócz tego przeprowadzono obser
wacje kilku innych klas obiektów. O tym na
piszemy przy innej okazji.

(mz)

Ogromne jasności 3C 279:
magiczny trik szczególnej teorii względności?

Magdalena Zbyszewska

Kwazar 3C 279 jest pierwszym 
obiektem pozagalaktycznym zaob

serwowanym przez GRO. Jasność 
obiektu, zarejestrowana przez EGRET 
(jeden z instrumentów znajdujących się 
na pokładzie GRO) podczas sesji 
trwającej od 15 do 28 czerwca 1991 
roku, znacznie przewyższała jasność 
obserwowaną tego źródła we wszyst
kich innych zakresach widma, od pro
mieniowania radiowego poprzez za
kres optyczny do promieniowania rent
genowskiego. Wiadomość o tej obser
wacji wzbudziła więc sensację.

Aktywne jądra galaktyk to obiekty 
pozagalaktyczne, których cechą cha
rakterystyczną jest zwarte, centralne 
źródło, dominujące swą jasnością nad 
otaczającą je macierzystą galaktyką. 
W odróżnieniu od gwiazd i nieaktyw
nych galaktyk, aktywne jądra świecą w 
niezwykle szerokim zakresie widmo
wym. Procesy zachodzące w centrum
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tych obiektów przewyższają swą 
efektywnością procesy zachodzące w 
gwiazdach. Zgodnie z ogólnie przyjętą 
hipotezą są to zjawiska towarzyszące 
akrecji materii na supermasywną 
czarną dziurę.

Ponieważ aktywne jądra galaktyk 
wysyłają silne promieniowanie rentge
nowskie, a co więcej, tym jaśniej świe
cą im bardziej energetyczną część wid
ma rentgenowskiego obserwujemy, 
obiekty te jako pierwsze znalazły się 
na liście obiektów, które należy obser
wować w promieniowaniu gamma. 
Pytanie, gdzie jest koniec tego widma, 
czyli w jakim zakresie aktywne jądra 
świecą najjaśniej i jaka jest w takim ra
zie ich jasność całkowita, niecierpliwie 
oczekiwało odpowiedzi. Przed wysła
niem GRO znano już jeden obiekt 
świecący w zakresie gamma, o widmie 
rozciągającym się dalej niż do 100 
MeV. Był to zarejestrowany przez

COS-B w 1976 roku kwazar 3C 273. 
A jednak obserwacje 3C 279 przynio
sły duże zaskoczenie.

Przyjrzyjmy się więc bliżej obiekto
wi, który zapoczątkował listę aktyw
nych jąder galaktyk zaobserwowanych 
przez EGRET. Rejestracja dokonana w 
czerwcu 1991 roku była obserwacją 
wyjątkowo udaną. Prowadzone przez 
dwa tygodnie pomiary objęły swym 
czasem trwania znaczny przejściowy 
wzrost emisji kwazara. W ciągu pierw
szych jedenastu dni jasność źródła 
wzrosła czterokrotnie, by w ciągu dwu 
następnych gwałtownie spaść do po
przedniej wielkości. Moc emitowana 
przez obiekt w twardym promieniowa
niu gamma, w zakresie od 100 MeV 
(~2.42xl022 Hz) do 10 GeV (~2.42x 
1024Hz) oceniono na ~ 1048 erg s'1 je
żeli założymy, że świeci on izotropo- 
wo. Jasność taka jest około miliarda 
razy większa niż jasność naszej 
Galaktyki w tym zakresie widma!

Tak jasny obiekt powinien być zau
ważony przez dwie wcześniejsze misje 
rejestrujące promieniowanie gamma — 
SAS-2 i COS-B. Jednak w czasie trwa
nia obserwacji w latach 1972-73 i 
1975-82 nie było żadnego doniesienia 
o zaobserwowaniu 3C 279. Oznacza 
to, że kwazar produkował wówczas w
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promieniach gamma znacznie mniej 
energii niż obecnie. Trafiono więc 
szczęśliwie na okres wzmożonej jego 
aktywności. Po czerwcowej rewelacji, 
w październiku 1991 roku ponowiono 
obserwację. W ciągu dwu tygodni ob
serwacji, od 3 do 17 października, 
strumień pozostawał na stałym pozio
mie odpowiadającym z grubsza najniż
szemu poziomowi obserwowanemu w 
czerwcu. Kształt widma nie zmienił się 
znacząco, zależność ilości fotonów od 
ich energii była w obu obserwacjach 
zgodna z prawem potęgowym o wy
kładniku mieszczącym się w przedziale 
od -1.8 do -2 (zob. wyjaśnienie w ram
ce).

GRO obserwował 3C 279 również 
w zakresie niższych energii fotonów 
gamma -  od kilkuset kiloelektronowol- 
tów do kilkudziesięciu megaelektrono- 
woltów. Są to obserwacje z instrumen
tów OSSE i COMPTEL. Wyniki nie 
są jeszcze do końca opracowane, ale 
dają już pewne wskazówki. Wydaje 
się, ze widmo posiada załamanie 
gdzieś pomiędzy 1 MeV (~2.42xl020 
Hz ) a 100 MeV, po czym opada w dół 
łącząc się z posiadanymi obserwacjami 
rentgenowskimi. Widma w promienio
waniu rentgenowskim otrzymano w 
latach 1987 i 1988 przy pomocy ja
pońskiego sztucznego satelity Ginga. 
Nachylenie widma w zakresie rentge
nowskim jest podobne jak w zakresie 
miękkiego promieniowania gamma i

charakteryzuje się wykładnikiem -1.6. 
Trudno jednak ocenić, na ile gładkie 
jest to połączenie. Strumień fotonów 
rentgenowskich różnił się bowiem dla 
kolejnych dwu rejestracji o czynnik 
dziesięć. Mimo, że obserwacje rentge
nowskie nie są równoczesne z obser
wacjami w promieniowaniu gamma, 
wyniki z OSSE i COMPTELa wska
zują, że w czerwcu 1991 roku strumień 
fotonów rentgenowskich powinien 
znajdować się między wartościami 
otrzymanymi przez Gingę.

Informacja ta okazuje się istotna. 
Jeżeli bowiem założymy, że promie
niowanie rentgenowskie i gamma jest 
produkowane w tym samym obszarze, 
co sugeruje kształt widma, otrzymamy 
interesujące wnioski dotyczące charak
teru emitującego obiektu. Otóż, fotony 
o energiach rzędu 10 GeV powinny 
oddziaływać z fotonami o energiach 
odpowiadających miękkiemu promie
niowaniu rentgenowskiemu, produ
kując pary pozyton/elektron.

Możemy ocenić prawdopodobień
stwo takiego oddziaływania. Znajo
mość widma to (o ile znamy odległość 
źródła, a znamy ją dość dobrze) znajo
mość liczby fotonów rentgenowskich i 
gamma wyświecanych, w każdej se
kundzie przez źródło. Żeby przeliczyć 
to na gęstość fotonów, czyli ich liczbę 
przypadającą w każdej chwili na jed
nostkę objętości, musimy jeszcze znać 
rozmiar źródła. I tu również obserwa-

Indeks widmowy
Często zdarza się, że w pewnym zakresie energii 
widmo jest dobrze opisane prawem potęgowym, tj. 
strumień promieniowania F jest proporcjonalny do 
energii fotonu (£) podniesionej do pewnej potęgi, 
dla której zwyczajowo używa się symbolu a. Potę
gę a nazywa się indeksem widmowym. Możemy to 
prawo zapisać jako F = A  E g d z i e  A  jest stałą 
proporcjonalności. Strumień fotonów jest wtedy 
opisany podobnym prawem potęgowym, ale z in
deksem o 1 większym. Bardzo szczególny charak
ter ma wartość indeksu widmowego równa 1; jeśli 
indeks widmowy jest mniejszy niż 1, to całkowity 
strumień jest zdominowany przez wysokoenerge
tyczny koniec widma, jeśli większy niż 1, to przez 
niskoenergetyczny. Dokładnie 1 odpowiada sytua
cji równomiernego rozkładu mocy. Dlatego też 
rysując wykresy widma często robi się wykres lo
garytmiczny E x  F(E) vs. E. Na takim wykresie 
maksimum odpowiada maksymalnemu strumie
niowi na logarytmiczny przedział energii; widmo o 
indeksie 1 jest płaskie.

cje gamma okazują się cenne. Ponie
waż jasność obiektu zmieniła się 
znacznie w ciągu kilku dni, to rozmiar 
nie może być większy niż kilka dni 
świetlnych -  to mówi nam teoria 
względności. Tak oszacowana gęstość 
fotonów w źródle jest na tyle duża, że 
proces produkcji par powinien 
pochłaniać niemal wszystkie fotony o 
energiach 10 GeV! Otrzymujemy więc 
rezultat sprzeczny z obserwacjami.

Przeprowadzone rozumowanie za
wiera jednak kilka założeń, a mianowi
cie, że źródło jest praktycznie sferycz
ne i świeci izotropowo we wszystkich 
kierunkach, oraz że nie mamy do czy
nienia ze znacznymi prędkościami 
świecącego gazu, bliskimi prędkości 
światła.

Problemu z bezkolizyjnym wydos
tawaniem się fotonów gamma ze źró
dła nie będzie, gdy zrezygnujemy z je
dnego czy z kilku powyższych zało
żeń. Jeżeli na przykład źródło wysyła 
więcej fotonów w naszym kierunku, 
niż średnio w innych kierunkach, to w 
rzeczywistości gęstość promieniowania 
rentgenowskiego w obiekcie jest 
mniejsza niż wynikałoby to z założenia 
o sferycznie symetrycznej emisji. W 
takiej sytuacji fotony rentgenowskie 
nie przeszkadzają w opuszczaniu źró
dła przez fotony gamma.

Powyższa analiza doprowadziła do 
wysunięcia przypuszczenia, że wyso
koenergetyczne promieniowanie jest 
wysyłane przez materię poruszającą się 
w naszym kierunku z prędkościami 
bliskimi prędkości światła. Efekty wy
nikające ze szczególnej teorii względ
ności powodują wówczas, że źródło 
emituje większość fotonów w wąskim 
kącie w kierunku ruchu, czyli w naszą

Obserwowane widmo k waz ar a 3C 279

Częstość [H z]

Rys.1 Wg. Hermsen et al. 1993, Astronomy and Astrophysics Suppl. 
Series 97, 97.
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stronę. Mamy więc żądaną anizotropię 
promieniowania.

Co więcej, jeśli materia porusza się 
w naszym kierunku z prędkością bliską 
prędkości światła, rezultatem efektów 
relatywistycznych jest bardzo silne po
zorne pojaśnienie źródła. W przypadku 
3C 279 pojaśnienie to powinno być co 
najmniej tysiąckrotne. Zatem ilość 
emitowanej energii nie musi być zna
czna, a może dla obserwatora, w które
go kierunku następuje ruch, dawać złu
dzenie olbrzymich jasności.

Autorka tego tekstu ma właśnie 
przyjemność pracować nad tym zagad
nieniem. Wstępne obliczenia są bardzo 
obiecujące. Obserwowane widmo mo
żna będzie wyjaśnić, przyjmując ener
gię kinetyczną cząstek dżetu przewyż
szającą dziesięciokrotnie energię zwią
zaną z masą spoczynkową, a kąt ob
serwacji kilka stopni w stosunku do 
kierunku ruchu.

Hipoteza o pochodzeniu promienio
wania gamma z szybko poruszającej 
się materii została zaakceptowana tym 
chętniej, że obserwacje radiowe 3C 
279 dostarczają dowodów na wyrzuca
nie materii z aktywnego jądra ze 
znacznymi prędkościami.

3C 279 jest zaliczany od dawna do 
jasnych radiowo kwazarów. Był jed
nym z pierwszych obiektów obserwo
wanych przy użyciu interferometrii 
wielkobazowej we wczesnych latach 
siedemdziesiątych i pierwszym, w któ
rym zaobserwowano tak zwaną eks
pansję nadświetlną. Obrazy radiowe 
pokazywały obiekty, które wyglądały 
jak odrywające się od źródła centralne
go bąble. Otrzymane wówczas pręd
kości ekspansji źródła były dziewię- 
ciokrotnie większe od prędkości świa
tła.

Obserwacje ponowiono kilkanaście 
lat później, w latach 1981-85. Pozorna 
prędkość przesuwania się bąbli wy-
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znaczona z serii obserwacji, była znów 
większa (tym razem dwukrotnie) od 
prędkości światła. Zjawisko pozornych 
prędkości nadświetlnych występuje w 
sytuacji, gdy obiekt w rzeczywistości 
porusza się z prędkością niemal równą 
prędkości światła, przy czym kierunek 
ruchu jest bliski kierunkowi do obser
watora. Istnienie tego efektu w 3C 279 
wzmacnia wnioski wyciągnięte z ob
serwacji rentgenowskich i gamma.

Obserwowane promieniowanie 
gamma nie musi być (i prawdopodob
nie nie jest) bezpośrednim wynikiem 
akrecji, tak jak zapewne jest to w obie
ktach radiowo cichych, a związane jest 
z formowaniem się dżetu -  strug mate
rii wyrzucanych z jądra i zasilających 
odległe, rozłożone po obu stronach ak
tywnego jądra radioobłoki, szczególnie 
efektownie rozbudowane w radiogala- 
ktykach. Mechanizm formowania się 
dżetu nie jest znany, choć wymienia 
się kilka czynników, które mogą być 
zań w różnej mierze odpowiedzialne. 

Obserwacje gamma mogą się okazać 
bardzo cenne przy konstruowaniu 
szczegółowych modeli tego zjawiska.

Obserwacje w zakresie optycznym i 
ultrafioletowym nie niosą aż takich re
welacji. Jasność optyczna 3C 279 jest 
bardzo szybko zmienna, przez co za
kwalifikowany on został do grupy 
gwałtownie zmiennych optycznie kwa
zarów. Ta cecha często również idzie 
w parze z istnieniem źródła nieizotro- 
powego.

Porównanie jasności kwazara w tej 
części widma z jego jasnością w pro
mieniach gamma nie jest łatwe, ponie
waż relatywistyczne wzmocnienie emi
sji w naszym kierunku nie musi być 
takie samo dla wszystkich częstości 
obserwowanego promieniowania, i za
pewne nie jest. Widmo w paśmie ultra
fioletowym i optycznym nie wygląda 
jak kontynuacja widma z wyższych

energii. Może to być związane z tym, 
że inny jest obszar produkcji tych foto
nów, a co za tym idzie, inna może być 
geometria świecenia. W rezultacie moc 
odpowiadająca wcześniejszym obser
wacjom w promieniowaniu ultrafiole
towym nie musi być mniejsza niż moc 
odpowiadająca ostatnim obserwacjom 
w promieniowaniu gamma. Przy inter
pretacji danych trzeba zatem pamiętać, 
że relacje pomiędzy zarejestrowanymi 
strumieniami energii dla poszczegól
nych zakresów widma nie dają się 
wprost przetłumaczyć na analogiczne 
relacje dla energii produkowanej w 
źródle.

O ile więc pochodzenie fotonów w 
zakresie optycznym i ultrafioletowym 
nie jest jasne, o tyle promieniowanie 
gamma jest prawdopodobnie emitowa
ne przez dżet. Nowe obserwacje sta
nowią zatem niezwykle cenną informa
cję przy modelowaniu dżetów, zarów
no jeśli chodzi o ich kinematykę (czyli 
prędkość dżetu w zależności od odle
głości od źródła), jak i panujące w nim 
warunki termiczne oraz pole magne
tyczne. Po pewnym zastoju w tej 
właśnie dziedzinie, teoretycy z zapałem 
znów zabrali się do pracy.

Do tej pory EGRET zaobserwował 
kilkanaście aktywnych jąder galaktyk o 
widmach rozciągających się powyżej 
100 MeV. Pojawiła się już nowa na
zwa dla tych obiektów: „gamma-ray 
hard AGN”*'. Wszystkie mają w twar
dym promieniowaniu gamma widma 
potęgowe, podobnie jak 3C 279. 
Czternaście z nich to jasne źródła ra
diowe, u sześciu obserwowano pozor
ne prędkości nadświetlne, między in
nymi u wspomnianego już kwazara 3C 
273. Zatem przez analogię z 3C 279 
uważa się, że promieniowanie gamma 
rejestrowane u tych obiektów jest emi
towane przez poruszającą się w na
szym kierunku materię, czyli dżet. Jest 
to nowa, cenna informacja, która może 
pomóc w wyłowieniu tych aktywnych 
jąder galaktyk, w których promienio
waniu dominuje składowa pochodząca 
od źródła nieizotropowego. Ułatwi to 
selekcję poprawnego modelu teore
tycznego tłumaczącego całe widmo 
tych. obiektów. Z zainteresowaniem 
oczekujemy kolejnych wyników misji 
GRO, tym bardziej, że tej zimy kwazar 
3C 279 znowu był obserwowany.

** Nazwę tę można przetłumaczyć jako: aktywne 
jądra galaktyk o twardym promieniowaniu 
gamma.
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Gorący gaz w galaktyce
NGC4151

Andrzej A. Zdziarski

Obserwacje optyczne aktywnych 
jąder galaktyk wskazują na 

silną koncentrację masy w ich cen
trach. Są to masy rzędu 106— 109 
mas Słońca, a więc znaczący uła
mek masy całej galaktyki. Według 
ogólnie przyjętej hipotezy nie 
mogą to być zwykłe gromady 
gwiazd, lecz raczej supermasywne 
czarne dziury. Grawitacja czarnych 
dziur powoduje przyciąganie mate
rii z ich otoczenia i wpływ materii 
do czarnej dziury, czyli akrecję. 
Szczegóły tego procesu są do tej 
pory niewyjaśnione.

Jednym z obserwowanych prze
jawów akrecji jest emisja promie
niowania rentgenowskiego, czyli 
fotonów o energiach od ok. 100 eV 
do ok. 100 keV, oraz promienio
wania gamma, powyżej 100 keV. 
Przed obserwacjami OSSE wiado
mo było, że typowe widma pro
mieniowania rentgenowskiego dla 
aktywnych jąder galaktyk, których 
emisja NIE jest zdominowana 
przez dżet (zob. sąsiadujący arty
kuł M. Zbyszewskiej), są opisane 
przez proste prawo potęgowe. Ty
powe indeksy widmowe dla energii 
pomiędzy 1 i 10 keV w aktywnych 
jądrach galaktyk to a  pomiędzy 0.5 
i 1, ze średnią wartością ok. 0.7 
(wyjaśnienie tego pojęcia jest w 
ramce, dwie strony wcześniej). 
Zostało to stwierdzone w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych przez amerykańskie satelity 
Einstein i HEAO-1, jak również 
przez europejsko -  amerykańskie
go satelitę Exosat i amerykańsko -  
japońskiego satelitę Ginga. Ozna
cza to, że gros energii emitowane 
jest w wysokoenergetycznej, nie
zbadanej części widma.

Tak naprawdę do tej pory nie 
wiadomo, jakie procesy fizyczne 
wywołują obserwowane promie
niowanie rentgenowskie. Wydaje 
się prawdopodobne, że głównym
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procesem jest rozpraszanie Comp- 
tona. O tym procesie pisała Ewa 
Kuczawska przy okazji omawiania 
całkiem innych obiektów (PA 
3-4/92), ale dla przypomnienia 
również i tym razem parę zdań na 
jego temat zamieszczam w ramce.

Komptonizacji ulegają przede 
wszystkim fotony ultrafioletowe, o 
energiach rzędu 10 eY. Fotonów 
takich w aktywnych jądrach galak
tyk nie brakuje. Obserwowana sil
na emisja w tym zakresie widmo
wym jest najprawdopodobniej re
zultatem termicznego świecenia 
stosunkowo gęstej i chłodnej mate
rii, być może właśnie dysku akre- 
cyjnego. Ultrafioletowe fotony w 
wyniku zderzeń z elektronami o 
relatywistycznych prędkościach 
powiększają swoje energie (z 10 
eY do zakresu keV i powyżej). Ten 
model pochodzenia promieniowa
nia rentgenowskiego jest prawdo
podobny, aczkolwiek nie udowod
niony.

Natomiast zupełnie nic nie wia
domo o pochodzeniu i naturze ele
ktronów rozpraszających fotony 
ultrafioletowe. Wchodzą tu w grę 
dwie możliwości: elektrony ter
miczne i nietermiczne. To bardzo 
techniczne określenie można pros
to wyjaśnić.

Przypadek termiczny jest zapew
ne lepiej znany czytelnikowi: 
wszystkie cząstki (w tym przypad
ku elektrony) w gazie otrzymują z 
grubsza tę samą część dostępnej 
energii (w tym przypadku energii 
grawitacyjnej). Tak się dzieje, gdy 
gaz wpływający do czarnej dziury 
ogrzewa się w wyniku sprężania 
bądź tarcia. Parametrem opisują
cym rozkład prędkości elektronów 
jest wtedy temperatura. Typowe 
wartości prędkości są silnie skon
centrowane wokół wartości śred
niej, określonej przez tę temperatu
rę.

Z drugą możliwością mamy do 
czynienia, gdy gaz jako całość nie 
ogrzewa się, ale pewne elektrony 
są przyspieszane. W procesie tym 
mała część elektronów w gazie 
otrzymuje bardzo duże energie. 
Energie te są typowo relatywis
tyczne, tj. energia kinetyczna elekt
ronu jest znacznie większa od jego 
energii związanej z masą spoczyn
kową, tj. energii równej 511 keV. 
Przykładem takiego procesu jest 
przyspieszanie cząstek w falach u- 
derzeniowych, które powstają, gdy 
materia wpływa do czarnej dziury 
z prędkością naddźwiękową. Także 
anihilacja pola magnetycznego 
(znikanie pętli utworzonych przez 
linie sił pola magnetycznego, nazy
wane także rekoneksją) może przy
spieszać lokalnie niewielką liczbę 
cząstek do wysokich energii (taki 
proces obserwujemy np. w koronie 
słonecznej). Choć cząstek tych jest 
niewiele, to jednak nieporówny
walnie więcej niż w przypadku ter
micznym.

Zarówno termiczny jak  i nieter- 
miczny rozkład elektronów są w 
stanie produkować obserwowane 
widma promieniowania rentgenow
skiego. W przypadku termicznym 
foton ultrafioletowy ulega wielok
rotnym rozproszeniom kompto- 
nowskim przez termiczne elektro
ny o energiach większych od ener
gii fotonu. Z prostych argumentów 
statystycznych wynika, że widmo 
promieniowania będzie wtedy po
tęgowe aż do energii fotonów po
równywalnych ze średnią energią 
elektronów. Dla wyższych energii 
nastąpi wykładniczy spadek stru-

Zjawisko Comptona
Elektrony i fotony mogą się zderzać. W wyniku 
zderzenia następuje wymiana energii. Jeśli przed 
zderzeniem elektron spoczywa, to po zderzeniu 
uzyskuje pewną prędkość kosztem zmniejszenia 
energii (czyli częstości) fotonu. Zjawisko to odkrył 
Arthur Holly Compton w roku 1923.

Z odmienną sytuaq'ą mamy prawdopodobnie 
do czynienia w aktywnych jądrach galaktyk. Jest 
tam wiele bardzo energetycznych elektronów 
oraz fotonów o znacznie niższych energiach. W 
wyniku zderzenia elektronu o dużej energii i fo
tonu o maJej energii energię zyskuje foton 
(elektron traci). Ten wariant zjawiska Comptona 
jest czasami nazywany odwrotnym efektem 
Comptona.
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mienia promieniowania ze względu 
na wykładniczo malejącą liczbę e- 
lektronów o energiach znacznie 
przewyższających wartość średnią 
(zachowanie energii implikuje, że 
energia fotonu po zderzeniu musi 
być mniejsza niż suma energii fo
tonu przed zderzeniem i energii e- 
lektronu).

Fakt wykładniczego zaniku licz
by fotonów powyżej pewnej war
tości energii jest kluczowy dla 
interpretacji widm aktywnych jąder 
galaktyk. Szybkość chłodzenia ele
ktronów przez rozpraszanie Comp- 
tona gwałtownie wzrasta dla tem
peratur relatywistycznych, dla któ
rych przewyższa ona znacznie 
szybkość grzania elektronów kosz
tem energii grawitacyjnej. W zwią
zku z tym temperatura gazu akre- 
ującego na czarną dziurę jest niere- 
latywistyczna, tj. średnia energia 
jest znacząco mniejsza niż 511 
keV. Dlatego też silnym przewidy
waniem modelu termicznego jest 
załamanie się widma fotonów z ak
tywnych jąder galaktyk przy ener
gii znacznie mniejszej niż 511 
keV.

Odmienne przewidywanie daje 
model nietermiczny. W modelu 
tym fotony ultrafioletowe ulegają 
pojedynczym rozproszeniom przez 
relatywistyczne elektrony. W wy
niku zderzenia energia fotonu mo
że wzrosnąć wielokrotnie, co wyni
ka z kinematyki relatywistycznej. 
Maksymalna energia w obserwo- 
walnym widmie może w zasadzie 
znacznie przekraczać 511 keV, od
miennie niż w przypadku termicz
nym. Ważnym efektem jest wtedy 
jednak produkcja par elektron -  
pozytron w zderzeniach foton — fo
ton. Fotony o energiach przewyż
szających 511 keV mogą w wyniku 
zderzenia ulegać zamianie na pary 
elektronowo-pozytronowe. Proces 
ten można traktować jak pochła
nianie fotonów gamma. Wytwo
rzone pary również anihilują po u- 
tracie pierwotnej energii kinetycz
nej. Anihilacja ta produkuje linię 
widmową na energii ok. 511 keV. 
Tak więc model nietermiczny prze
widuje załamanie w widmie gam
ma dopiero powyżej 511 keV, jak 
również linię anihilacyjną na 511 
keV.

Przed obserwacjami OSSE 
wydawało się, że przewaga jest po 
stronie modelu nietermicznego. 
Obserwacje przy użyciu satelity 
HEAO-1, czułego do energii ok. 
100 keV nie pokazywały żadnych 
załamań w widmie potęgowym ak
tywnych jąder galaktyk. Należy tu 
zauważyć jednak, że czułość detek
tora na pokładzie HEAO-1 spadała 
w okolicy 100 keV i pewnego 
załamania nie można było wy
kluczyć. Gdyby załamanie było za
obserwowane w jakimś obiekcie, 
świadczyłoby to na korzyść mode
lu termicznego, brak załamania do 
100 keV nie wykluczał natomiast 
żadnego z dwóch modeli. Brak ten 
sugerował jednak model nieter
miczny, poprzez zasadę brzytwy 
Ockhama.

Na korzyść modelu nietermicz
nego świadczył również fakt, że 
wykładniki widmowe w aktyw
nych jądrach galaktyk w zakresie 
1-10 keV grupują się w wąskim 
zakresie od 0.5 do 1. W modelu 
nietermicznym zachodzi prosty 
związek pomiędzy wykładnikami 
potęgowymi w widmie fotonów i 
w rozkładzie elektronów, 
05=(/7-1)/2. Tak więc, aby objaśnić 
(X w zakresie 0.5-1 wystarczyło 
założyć, że nietermiczne relatywis
tyczne elektrony mają stacjonarne 
rozkłady z wykładnikami p- 2 do 3. 
Takie wykładniki są spodziewane 
w procesach przyspieszania elekt
ronów wspomnianych powyżej i 
wszystkie elementy zagadki wyda
wały się wskazywać na procesy 
nietermiczne. Autor tego artykułu 
skłaniał się do tej interpretacji.

Obserwacje OSSE miały sprawę 
rozstrzygnąć.

Detektor OSSE na pokładzie ob
serwatorium Comptona jest czuły 
na twarde promieniowanie rentge
nowskie i promieniowanie gamma 
w zakresie 60 keV do 10 MeV. W 
zakresie powyżej 1 MeV czułość 
OSSE szybko spada i jest gorsza 
niż czułość detektora COMPTEL. 
Z porównania czułości OSSE ze 
spodziewanymi strumieniami foto
nów z aktywnych jąder galaktyk 
wynika, że użyteczny zakres ener
gii dla detekcji tych obiektów to 60 
keV do właśnie 1 MeV.

Tu dochodzimy do sedna spra
wy: co pokazały obserwacje 
OSSE? Otóż niestety w tym mo
mencie (kwiecień 1993) nie cał
kiem wiadomo. W chwili obecnej 
grupa naukowców zajmujących się 
OSSE (w szczególności w Naval 
Research Lab w Waszyngtonie) 
podała do publicznej wiadomości 
tylko widmo aktywnego jądra gala
ktyki NGC 4151 z lipca 1991. Jest 
to bliska nam (w odległości 10 do 
20 Mps) galaktyka typu Seyferta, 
która niestety jest raczej nietypo
wa, w szczególności jej wykładnik 
rentgenowski OC zmieniał się od 0.3 
do 0.7. Mniejsza z tych wartości 
już sama z siebie nie może być wy
jaśniona przez czysto nietermiczny 
model, co było wiadome od szere
gu lat.

Obserwacje OSSE pokazały sil
ne załamanie w widmie galaktyki 
NGC 4151 na 100 keV. Zagięcie to 
jest zgodne z modelem termicz
nym! Zagięcie to jest NIEZGOD
NE z modelem nietermicznym.

Elektrony termiczne i nietermiczne
Ośrodek będący w równowadze termicznej opisany jest przez wartość temperatury T. Z fi
zyki statystycznej wynika, że równowagowy rozkład w takim gazie będzie rozkładem Fer
miego, który jest bardzo zbliżony do rozkładu Maxwella dla niskich gęstości typowych dla 
akrecji na czarną dziurę. Średnia energia elektronów termicznych jest równa 1.5 kT, gdzie 
k jest stałą Boltzmanna. Liczba cząstek o energiach £  przewyższających znacznie wartość 
średnią jest proporcjonalna do exp(-ElkT), a zatem jest znikomo mała.

W  przypadku, gdy przyspieszane elektrony nie osiągają stanu równowagi, ich rozkład 
nie jest określany przez jedną wartość -  temperaturę, a odzwierciedla działanie mechaniz
mu przyspieszającego. W  związku z tym stacjonarny rozkład cząstek jest różny od 
rozkładu Fermiego czy Maxwella. Rozkład ten jest typowo opisywany przez prawo potęgo
we, w którym liczba cząstek na jednostkową energię jest dana przez N{Ee)=Q Ee , gdzie 
Q jest stałą proporcjonalności, a -p jest wykładnikiem potęgowym rozkładu. Liczba cząstek 
nie zanika więc wykładniczo wraz ze wzrostem energii, tak jak to się dzieje w przypadku 
rozkładu termicznego i stosunkowo znaczna (choć nadal niewielka) część elektronów może 
mieć znaczne, nawet relatywistyczne energie.
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Również obserwacje te pokazały, 
że linia anihilacyjna, o ile istnieje, 
jest co najmniej dwukrotnie słab
sza niż linia przewidywana przez 
model nietermiczny.

Jest to niewątpliwie ważny wy
nik, ale dotyczy bardzo nietypowe
go obiektu. Co więcej, autor tego 
artykułu wspólnie z Alanem Light- 
manem z MIT w Cambridge, USA 
i Andrzejem Maciołkiem -  Nie- 
dźwieckim z Centrum Astrono
micznego w Warszawie pokazał, że 
hybrydowy model, w którym oba 
procesy, termiczny i nietermiczny, 
emitują porównywalne energie, 
jest całkowicie zgodny z widmem 
OSSE (zob. rys. 1). Czysto nieter
miczny model jest nieprawdopodo
bny fizycznie; procesy przyspiesza
nia wspomniane powyżej nie są 
wydajne w 100% i rozpraszana 
część energii wydziela się jako 
ciepło. Tak więc sytuacja w chwili 
obecnej jest taka, że hybrydowy 
model nietermiczny daje dobry o- 
pis widma NGC 4151. Model 
czysto termiczny również daje do
bry opis. Rozstrzygnięcie tego dy
lematu może nastąpić w wyniku 
dalszych obserwacji (następna ob
serwacja NGC 4151 jest przewi
dziana na maj 1993). Niestety, wy
kluczenie modelu hybrydowego 
wydaje się bardzo trudnym ze 
względu na słabą czułość detektora 
w zakresie 500 keV, krytycznym 
testem modelu jest bowiem istnie
nie (lub brak) linii anihilacyjnej. 
Na pewno łatwiej będzie wy
kluczyć model czysto termiczny, 
jeżeli w przyszłości zostanie zaob
serwowane widmo bez załamania 
do 0.5 MeV lub powyżej i z silną 
Unią anihilacyjną.

Co z innymi aktywnymi jądrami 
galaktyk? Na razie opublikowano 
tylko pracę stwierdzającą, że wiele 
z nich zostało zaobserwowane 
przez OSSE i że wstępna analiza 
widm pokazuje, że albo mają one 
kształt termiczny z temperaturą ok. 
50 keV ALBO potęgowy z indek
sem widmowym a  rzędu 1. Kla
syczny przypadek „na dwoje babka 
wróżyła, albo umrze, albo będzie 
żyła”. Pierwsza możliwość to po
twierdzenie modelu termicznego 
(aczkolwiek bez wykluczenia pew
nego wkładu procesów nietermicz-
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nych); druga to silne potwierdzenie 
modelu nietermicznego (umiarko
wana zmiana średniej wartości 
wykładnika widmowego z 0.7 na 1 
jest nawet przewidywana przez 
model nietermiczny). Wydaje się, 
że czułość OSSE powyżej 100 keV 
jest na tyle niska, że trudno we 
wstępnej analizie stwierdzić ponad 
wszelką wątpliwość brak lub obec
ność załamania widmowego w o- 
biektach słabszych od NGC 4151 
(NGC 4151 jest aktywną galaktyką 
o jednym z najsilniejszych obser
wowanych strumieni promieniowa
nia rentgenowskiego). Pozostaje na 
razie czekać na wyniki bardziej 
szczegółowych analiz (z prywat
nych informacji z Naval Research 
Lab wynika, że jednak widzi się 
kształt termiczny).

Jeżeli okaże się, że model ter
miczny objaśnia emisję rentge
nowską i gamma aktywnych jąder 
galaktyk, to wtedy teoretycy muszą 
jakoś wyjaśnić fakt, że wykładnik 
widmowy a  w zakresie 1-10 keV 
jest typowo w wąskim zakresie 
0.5-1. W modelu termicznym nie

jest to łatwe do wyjaśnienia, bo ot, 
jest tam silną funkcją temperatury i 
ilości materii w źródle. Obie te 
wielkości mogą przybierać wartoś
ci w szerokim zakresie, co dawa
łoby szeroki zakres (X. Obiecującą 
możliwością jest tutaj sprzężenie 
zwrotne pomiędzy gęstością mate
rii i temperaturą, jakie zachodzi
łoby, gdyby źródło rentgenowskie i 
gamma było położone nad takim 
dyskiem akrecyjnym, który byłby 
odpowiedzialny za produkcję nie
wielkiej tylko części całkowitej 
energii wyzwalanej w aktywnym 
jądrze. Tak słabo świecący dysk 
byłby zdecydowanie różny od stan
dardowego modelu dysku akrecyj- 
nego. W tej sytuacji jednak nie 
wiadomo, co właściwie powoduje 
wyzwalanie energii, skoro zjawis
kiem wiodącym przestaje być akre- 
cja.

Tak więc zagadka promieniowa
nia rentgenowskiego i gamma z ak
tywnych jąder galaktyk pozostaje 
na razie nie wyjaśniona. Będziemy 
się starać informować Czytelników 
o postępach na bieżąco.

Rys. 1. Porównanie modelu teoretycznego z obserwacjami. Krzyżyki oznaczają widmo rent
genowskie i gamma aktywnej galaktyki NGC 4151 obserwowane przez detektor OSSE na 
pokładzie Obserwatorium Comptona w lipcu 1991 i detektor na pokładzie japoń- 
sko-amerykańskiego satelity Ginga w czerwcu 1991. Krzywa ciągła to przewidywanie hyb
rydowego modelu termiczno-nietermicznego z uwzględnieniem procesu pochłaniania pro
mieniowania przez materię pomiędzy źródłem rentgenowskim i gamma a obserwatorem 
(proces ten powoduje zmniejszenie się obserwowanego strumienia poniżej ok. 10 keV). Ze 
względu na duży błąd pomiaru w przedziale zawierającym 511 keV obecności linii anihila
cyjnej nie można ani stwierdzić z całą pewnością, ani też wykluczyć...

E (keV)
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Błyski gamma -  najjaśniejsze obiekty
we Wszechświecie

W łodzimierz Kluźniak

J edno z najciekawszych odkryć os
tatnich lat w astrofizyce wysokich 

energii dotyczy błysków gamma. 
Obserwacje dokonane przez Obser
watorium Comptona obaliły obowią
zujący przez niemal ćwierć wieku do
gmat, że tajemnicze (bo widoczne tyl
ko w promieniach gamma) rozbłyski 
na niebie pochodzą z sąsiadujących z 
nami gwiazd neutronowych.

Błyski gamma zostały odkryte przez 
satelity szpiegowskie wyniesione na 
orbitę wokółziemską na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w 
celu kontroli, czy przestrzegane są 
międzynarodowe traktaty, w których 
wysokie układające się strony 
zobowiązały się ograniczyć próbne*> 
wybuchy ładunków jądrowych do ob-
,J Niestety zakaz dotyczy tylko prób. Dokonywa
nie wybuchów zaczepno-obronnych broni ją
drowej dozwolone jest w dowolnym punkcie 
globu.
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szaru poligonów podziemnych. Ku za
skoczeniu obydwu supermocarstw 
okazało się, że satelitarne detektory 
gamma rejestrowały co parę tygodni 
(czasami co kilka dni) znaczne, choć 
krótkotrwałe, natężenie promieniowa
nia gamma czyli strumienia fotonów o 
energiach od kilkudziesięciu keV do 
kilku MeV. Jednakże te rozbłyski gam
ma trwały na ogół kilka sekund, a za
tem dłużej niż faza reakcji jądrowych 
przy detonacji broni nuklearnej. Dość 
szybko okazało się, że ich źródło wcale 
nie jest położone na Ziemi -  w ten 
sposób błyski gamma weszły do dome
ny badań astronomii. Wkrótce potem, 
metodą triangulacji (tj. przez porówna
nie chwili rejestracji danego błysku 
przez kilka odległych od siebie sond 
kosmicznych) ustalono ponad wszelką 
wątpliwość, że źródła błysków leżą po
za Układem Słonecznym.

Po początkowej fazie eksplozji 
domysłów, poglądy na temat pocho
dzenia błysków gamma dość szybko 
się ustaliły. Dominująca większość 
uczonych była zdania, że zjawisko jest 
jakoś związane z gwiazdami neutrono
wymi. Był to wówczas pogląd bardzo 
rozsądny, wszak znano już wiele 
gwiazd neutronowych i wiedziano, że 
część z nich emituje twarde promienio
wanie, co wyraźnie wyróżniało te obie
kty od wszystkich innych znanych as
tronomom (jak Czytelnik wie z 
sąsiadujących z niniejszym artykułów, 
obecnie wiemy, że także niektóre kwa- 
zary są silnymi źródłami promieniowa
nia gamma). Na przykład gwiazdy 
neutronowe w układach podwójnych, 
takie jak Sco X-1 czy Her X-1, są zna
nymi źródłami rentgenowskimi (w 
gwiazdozbiorach Skorpiona i Herkule
sa), o jasności przewyższającej dziesięć 
tysięcy razy moc promieniowania 
Słońca. Widmo elektromagnetyczne 
samotnych gwiazd neutronowych także 
rozciąga się na obszar promieniowania 
twardego -  słynne pulsary radiowe 
Krab i Vela są znanymi źródłami foto
nów gamma.

Alternatywne modele nie były brane 
poważnie, poza początkowym okresem 
badań, może dlatego, że na ogół 
postulowały bądź byty hipotetyczne w 
rodzaju tzw. strun kosmicznych na 
krańcu Wszechświata, bądź niezbyt 
wiarygodne procesy zachodzące wokół 
obiektów słabo zbadanych, np. w oko
licy czarnych dziur (o których 
właściwościach nasza wiedza jest w 
zasadzie czysto teoretyczna, choć w 
ich istnienie mało kto wątpi). Tym bar
dziej godne podkreślenia jest stanowis
ko polskiego astronoma Bohdana 
Paczyńskiego, profesora Princeton U- 
niversity, który konsekwentnie od lat 
utrzymywał, że hipoteza kosmologicz
nego pochodzenia błysków gamma, 
zgodnie z którą źródła znajdują się w 
znacznej odległości od naszej 
Galaktyki, jest w pełnej zgodzie z do
stępnymi obserwacjami.’**

Poza prof. Paczyńskim i kilkoma 
sceptykami, którzy zwracali uwagę na 
pomieszanie pojęć w głównym nurcie 
badań, polegające na tym, że mylono 
to, co nie wykluczone z tym, co konie
czne, w zasadzie wszyscy badacze byli 
zgodni co do tego, że źródłem błysków

” J Autor tekstu miał pecha związać się emocjo
nalnie z hipotezą gwiazd neutronowych (red.).
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gamma są gwiazdy neutronowe rezy
dujące w dysku Galaktyki. Izotropowy 
rozkład błysków na sferze niebieskiej 
tłumaczono tym, że obserwujemy bły
ski pochodzące z naszego bezpośred
niego sąsiedztwa, np. z gwiazd w pro
mieniu stu parseków. Łatwo było sobie 
wyobrazić procesy, w których gwiazda 
neutronowa mogłaby emitować pro
mieniowanie gamma (np. tak jak to 
czyni pulsar w Mgławicy Kraba), choć 
nie było zgody na temat tego, jak po
godzić taką emisję z wymogiem, by 
błyski były krótkotrwałe, a przy tym 
powtarzały się nie częściej niż raz na 
sto lub tysiąc lat na każdej z gwiazd 
neutronowych. Obecnie te dysputy 
mają już znaczenie tylko historyczne.

Co wiadomo było na pewno o 
błyskach gamma przed wyniesieniem 
na orbitę Obserwatorium Comptona? 
Są to zjawiska o różnej długości trwa
nia, od drobnego ułamka sekundy do 
kilku kwadransów, i nie powtarzają się 
w tym samym miejscu na niebie 
(przynajmniej w dostępnym czasie ob
serwacji, który sięga już ćwierć wie
ku). Gros obserwowanej energii przy
pada na promieniowanie gamma - 
brak jest wiarygodnych doniesień 
o ewentualnych towarzyszących roz
błyskach optycznych czy radiowych -  
przy czym widmo jest charakterystycz
ne dla procesów nietermicznych. Nie 
ma pewności, jaka jest maksymalna 
energia poszczególnych fotonów, wy
nosi ona jednak (przynajmniej dla nie
których błysków) ponad 100 MeV.

Trudności w badaniu błysków gam
ma wiążą się z ich podstawowymi 
własnościami. Są to zjawiska krót
kotrwałe i na tyle rzadkie, że nie moż
na mieć nadziei ich zaobserwowania w 
rozsądnie krótkim czasie za pomocą 
teleskopu gamma o małym polu widze
nia. Niestety, instrumenty o szerokim 
polu widzenia mają na ogół małą roz
dzielczość kątową i dlatego wyznacze
nie dokładnego położenia błysku jest 
rzeczą trudną. Dokładne położenie 
błysku można wyznaczyć wspomnianą 
już metodą triangulacji -  używa się w 
tym celu przede wszystkim detektorów 
na sztucznych satelitach Wenus i Ziemi 
-  ale jest to możliwe tylko dla niewiel
kiej liczby błysków i, jak dotąd, proce
dura ta trwa zbyt długo, by można 
było pokusić się o wykrycie przy po
mocy dużego teleskopu ewentualnego 
równoczesnego błysku optycznego.

Po dzień dzisiejszy nie udało się 
przeprowadzić identyfikacji źródła 
błysku gamma z żadnym obiektem ob
serwowanym w innym paśmie widmo
wym -  jak dotąd nic nie wskazuje na 
to, by którykolwiek z błysków był 
związany z jakąś konkretną gwiazdą, 
galaktyką czy jakimkolwiek innym o- 
biektem w polu widzenia — nasza wie
dza o błyskach ma więc charakter 
przede wszystkim statystyczny. Prze
łomowe znaczenie Obserwatorium 
Comptona polega na tym, że po raz 
pierwszy zastosowano instrument 
łączący zdolność do wyznaczenia po
łożenia źródeł na niebie z szerokim po

lem widzenia i z wysoką czułością de
tektorów. Zespół detektorów po
kładowych BATSE prowadzi obserwa
cje całego (nieprzesłoniętego przez 
Ziemię) nieba i wyznacza z dokładno
ścią do kilku stopni położenie każdego 
zarejestrowanego błysku, a jest ich śre
dnio około jednego dziennie.

Zasada działania instrumentu 
BATSE jest całkiem prosta. Na czte
rech rogach platformy satelity umiesz
czono osiem detektorów gamma skie
rowanych w różne strony nieba, tak że 
ich układ cechuje symetria ośmioboku 
foremnego (dwóch piramid o wspólnej 
podstawie). Każdy błysk gamma jest 
rejestrowany przez co najmniej dwa 
detektory. Porównując zliczenia foto
nów rejestrowane przez każdy z detek
torów można określić kierunek, z któ
rego nadszedł strumień fotonów. 
(Mówiąc obrazowo, najwięcej zliczeń 
wykazuje detektor odpowiadający tej 
ścianie ośmioboku, która jest zwrócona 
w kierunku źródła.) W ten sposób wy
znaczone zostało położenie błysków 
gamma na niebie (rys 1). Jak widać, są 
one rozłożone równomiernie na sferze 
niebieskiej, a w szczególności nie ma 
koncentracji błysków w kierunku środ
ka Galaktyki, brak też koncentracji we 
wstędze Drogi Mlecznej lub jakiejkol
wiek innej płaszczyźnie.

Można by przypuszczać, że brak 
koncentracji w płaszczyźnie naszej 
Galaktyki jest pozorny i wynika z 
małego zasięgu obserwacji. Innymi 
słowy, rozkład na niebie źródeł może 
być inny od rozkładu tej ich części, 
którą obserwujemy. Wyobraźmy sobie 
rozkład równomierny źródeł w dysku 
o grubości 2h ” *) przewyższającej za
sięg obserwacji. Obserwowane błyski 
pochodziłyby wtedy ze źródeł roz
mieszczonych w kuli wpisanej w dysk, 
np. w mniejszej z kul zilustrowanych 
w przekroju na rys. 2, i byłyby rozło
żone równomiernie na nieboskłonie 
(rys. 1). Jednakże, jak można wykazać, 
w tym wypadku liczba obserwowa
nych błysków o danej jasności pozor
nej byłaby osiem razy większa niż licz
ba błysków o jasności pozornej cztery 
razy większej. Wyniki otrzymane przy 
pomocy detektorów BATSE wykazują, 
że tak nie jest! Błysków słabych jest za

Dla gwiazd neutronowych h może być równe 
kilkaset parseków, co jest matą wielkością w po
równaniu z odległością do środka Galaktyki.

Rys. 2. Fragment dysku Galaktycznego (obszar zakreskowany). 
Kropka oznacza położenie Słońca, dwa koncentryczne koła -  dwa 
przypadki różnego zasięgu obserwacji.
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OBSERWATORIUM
PROMIENIOWANIA
GAMMA

Rozkład błysków gamma w  funkcji jasności obserwowanej

Rysunek ukazuje liczbę, N(C), błysków gamma o obserwowanej jasności większej niż C 
(w jednostkach czułości progowej detektora Cmln. Gdyby obserwowane błyski pochodziły 
ze źródeł rozmieszczonych jednorodnie w (trójwymiarowej, euklidesowej) przestrzeni, N 
byłoby proporcjonalne do C '3/2, co na logarytmicznym wykresie powyżej odpowiadałoby 
linii prostej przerywanej o nachyleniu -3/2. Łatwo ten przewidywany wynik zrozumieć -  
pozorna jasność obiektów maleje z kwadratem odległości, Car '2, natomiast liczba 
rozłożonych równomiernie obiektów rośnie z sześcianem odległości, N a r3, zatem dla 
rozkładu równomiernego NaC '3a. Tymczasem obserwowany rozkład „zliczeń jasności" 
błysków jest istotnie różny od omawianego.

Przy oględzinach powyższego rysunku rzuca się w oczy względny (w odniesieniu do 
rozkładu równomiernego, czyli linii przerywanej) niedobór błysków słabych, tj. o małej po
zornej jasności. W ramach hipotezy (modelu) źródeł rozłożonych w dysku Galaktyki moż
na się starać ten niedobór wytłumaczyć tym, że czułość detektorów umożliwia obserwacje 
źródeł w promieniu przekraczającym połowę grubości dysku -  h (co odpowiada większej 
z kul zilustrowanych w przekroju na rys. 2). Oznaczałoby to, że w odległości r > h nie ob
serwujemy źródeł w kierunku prostopadłym do dysku (gdyż ich tam nie ma, zgodnie z 
przyjętą hipotezą), a więc obserwujemy stosunkowo mniej źródeł odległych. Gdyby tak je
dnak było, rozkład na niebie nie byłby równomierny, występowałoby skupienie błysków 
wzdłuż Drogi Mlecznej, w jaskrawej sprzeczności z wynikami obserwacji zamieszczonymi 
na rys. 1.

Tak więc, gdyby źródła błysków rozłożone były w dysku galaktycznym, moglibyśmy al
bo otrzymać izotropowy rozkład na niebie (w zgodzie z obserwacjami, rys. 1), albo poka
zany powyżej rozkład zliczeń błysków w funkcji jasności, ale nie można by otrzymać oby
dwu wyników naraz. Izotropowy rozkład odpowiadałby zasięgowi obserwacji mniejszemu 
od grubości dysku (mniejsza z kul na rys. 2), a względny niedobór błysków słabych 
odpowiadałby zasięgowi obserwacji większemu od grubości dysku (większa z kul na rys. 
2). Oczywiście, zasięg obserwacji nie może jednocześnie być i mniejszy i większy od gru
bości dysku, ergo hipoteza o galaktycznym pochodzeniu błysków gamma jest nie do po
godzenia z obserwacjami BATSE.

mało, tak jakbyśmy sięgali już do gra
nicy rozkładu źródeł (patrz ramka). 
Błyski nie m ogą więc pochodzić ze 
źródeł rozłożonych w dysku galaktycz
nym, ponieważ dla nich albo powin
niśmy widzieć odpowiednią liczbę 
słabych i rozkład sferyczny (mały pro
mień obserwacji na rys. 2), albo też 
powinniśmy widzieć niedobór słabych, 
za to głównie w kierunku prostopa-
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dłym do dysku galaktycznego.
Obserwatorium Comptona dokonało 

kapitalnego odkrycia: znajdujemy się z 
pozoru w centrum sferycznego (bo i- 
zotropowego, iys. 1) rozkładu źródeł 
błysków gamma. Ale od czasów rewo
lucji kopemikańskiej wiemy, że nie ży
jemy w wyróżnionym punkcie Wsze
chświata, musimy więc przyjąć, że 
źródła błysków gamma rozłożone są w

(prawie) całym obserwowanym Wsze- 
chświecie, a zatem średnio w odle
głości rzędu gigaparseka od Ziemi. 
Obserwowany strumień fotonów gam
ma można teraz przełożyć na jasność 
bezwzględną źródeł; okazuje się, że 
wynosi ona około 1044 watów czyli ty
le, co jasność dziesięciu milionów ga
laktyk zawierających po sto miliardów 
Słońc każda! Zdarzenia o porówny
walnej mocy znane są astronomom od 
dawna, są to wybuchy supernowych, 
czyli narodziny gwiazd neutronowych 
(których energia wiązania, GM/R ~1046 
dżuli wyzwala się w przeciągu kilku 
sekund), jednak w supernowych ener
gia ta wyświecana jest w przeciągu kil
ku miesięcy i to w paśmie widzialnym 
i ultrafioletowym. Zadaniem dla teore
tyków jest wyjaśnienie, jak można wy
świecić tak wiele energii w kilka zaled
wie sekund w postaci promieniowania 
gamma.

Można powiedzieć, że historia się 
powtarza i ponownie po kilku 
miesiącach intensywnych poszukiwań 
wyłonił się w społeczności astrofizy
ków dominujący obraz błysku gamma. 
Według nowych wierzeń, mamy do 
czynienia z jakby salwą pogrzebową 
po śmierci gwiazdy neutronowej, któ
rej prochy pochłania czarna dziura. 
Gwiazda owa stanowiła jeden ze 
składników ciasnego układu podwój
nego z czarną dziurą. Promieniowanie 
grawitacyjne powodowało zacieśnianie 
się orbity (tak jak to się dzieje w zna
nym układzie dwóch gwiazd neutrono
wych, znanych od nazwisk odkryw
ców jako pulsar Hulse’a-Taylora) aż 
grawitacyjne siły pływowe rozrywają 
gwiazdę neutronową, co m a (w niewy
jaśniony jeszcze w szczegółach spo
sób) dać błysk promieni gamma. By 
wytłumaczyć liczbę błysków obserwo
wanych przez detektory BATSE wy
starczy, by w każdej galaktyce za
chodził tak piękny koniec istnienia 
gwiazdy neutronowej zaledwie raz na 
milion lat. Z punktu widzenia obserwa
cyjnego, będzie zapewne niesłychanie 
trudno potwierdzić lub odrzucić teore
tyczny model zjawiska zachodzącego 
tak rzadko w niezmiernie odległych 
galaktykach. Być może więc, na dalszy 
postęp w zrozumieniu prawdziwego 
pochodzenia błysków gamma przyj
dzie nam zaczekać kolejne ćwierć 
wieku.
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mędrcy 
ze Wschodu 
przybyli 
do Jerozolimy 
i pytali:
Gdzie 
jest nowo 
narodzony 
król żydowski? 
Ujrzeliśmy 
bowiem 
Jego gwiazdę 
na Wschodzie 
i przybyliśmy 
oddać Mu 
pokłon...

GWIAZDA 
BETLEJEMSKA
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W każdy pogodny wieczór po 
zachodzie Słońca na niebie po
jawiają się gwiazdy. To pojawie
nie się gwiazd jest tak naturalne, 
że zwykle nie budzi większego 
zainteresowania. Jest jednak je
den wieczór w roku, kiedy z 
niecierpliwością oczekujemy po
jawienia się pierwszej gwiazdy. 
Jest to wieczór wigilijny świąt 
Bożego Narodzenia.

Wypatrując w wigilijny wie
czór pieiwszej gwiazdy, wspo
minamy Gwiazdę Betlejemską, 
która swym pojawieniem oz
najmiła narodzenie Chrystusa.
0  niej czytamy w Ewangelii 
świętego Mateusza:

„Gdy zaś Jezus narodził się w 
Bedejem w Judei, za panowania 
króla Heroda, oto Mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy
1 pytali: Gdzie jest nowo naro
dzony król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać 
Mu pokłon” (Mt 2, 1-2). I w jed
nym z następnych fragmentów: 
„Oni zaś wysłuchawszy króla 
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, 
którą widzieli na Wschodzie szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzy
mała się nad miejscem, gdzie 
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiaz
dę, bardzo się uradowali” (Mt 2, 
9- 10) .

M ędrcy 
ze
W schodu

Trudno jest odpowiedzieć na 
pytania: kim byli tajemniczy ma
gowie i skąd przybyli do Jerozo

limy, a następnie do Betlejem? 
Określenie, że pochodzili ze 
Wschodu oznacza, że mogli oni 
przybyć z Persji, Babilonii lub 
Arabii. Za Persją i Babilonią 
przemawiać może fakt, że na 
tamtejszych dworach działali 
magowie zajmujący się astro
logią, wyjaśnianiem zjawisk 
przyrodniczych, wykładaniem 
snów i kultem religijnym. Nato
miast za Arabią -  dary, które 
złożyli: złoto, kadzidło i mirrę.

„Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego Maryją; u- 
padli na twarz i oddali Mu 
pokłon. 1 otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: 
złoto kadzidło i mirrę” (Mt 2, 
11).

Tradycja nie jest również jed
nomyślna w kwestii ilości ma
gów. Stosownie do trzech da
rów uważa się, że było ich 
trzech, ale na starych malowi
dłach widniała różna ich liczba 
-  od dwóch do dwunastu.

Bezpodstawne jest również 
określanie ich mianem królów 
oraz nadanie im imion: Kacper, 
Melchior i Baltazar. Biblia ani 
najstarsza tradycja nic bowiem 
na ten temat nie mówią. Polska 
tradycja ludowa uważa ich jed
nak za królów, a nawet przenio
sła ich na niebo. W zimowe 
wieczory i noce świecą jako trzy 
gwiazdy stanowiące pas Oriona. 

Zjaw iska astronom iczne 
uważane za 
Gwiazdę Betlejem ską 

Na podstawie ewangelicznego

opisu Gwiazdy Betlejemskiej tru
dno przyporządkować ją jednej 
z gwiazd lub któremuś ze zna
nych zjawisk astronomicznych. 
Z wywołujących wrażenie zja
wisk astronomicznych, mogłyby 
wchodzić w rachubę: pojawie
nie się jasnej komety, wybuch 
gwiazdy nowej czy supernowej 
lub też złączenie dwóch i więcej 
planet. Biorąc pod uwagę usta
lone na podstawie opisu ewan
gelicznego: sposób poruszania 
się gwiazdy, zatrzymanie się nad 
określonym miejscem i długość 
okresu widoczności, nie może
my jednoznacznie odpowiedzieć 
na pytanie, czym było opisane 
zjawisko Gwiazdy Betlejemskiej 
z punktu widzenia astronomii.

Można też sądzić, że wyraże
nie „gwiazda” jest tylko pewną 
metaforą, taką jak na przykład w 
wyrażeniach: „czyjaś gwiazda 
zajaśniała” lub „ urodził się pod 
szczęśliwą gwiazdą”. Można też 
z równą wiarygodnością wyciąg
nąć wniosek, że zjawisko to by
ło cudowne, nadnaturalne i jego 
wytłumaczenia nie można zna
leźć na gruncie astronomii. Ta
kie stanowisko reprezentują bib- 
liści katoliccy począwszy od 
pierwszych wieków chrześcijań
stwa.

Ze skąpego opisu ewangelicz
nego wyciągano zbyt dowolne 
wnioski w celu wykazania 
słuszności jednej z hipotez, a 
obalenia innych. Jednak w świe
tle dotychczas znanych źródeł 
nie można wiarygodnie uzasad
nić żadnej z hipotez. Można je
dynie przedstawić zjawiska as
tronomiczne, które wystąpiły w 
ostatnich kilkunastu latach przed 
naszą erą i mogły być obserwo
wane w Palestynie. Przedstawia
nie zjawisk z tak długiego okre
su jest konieczne, ponieważ do 
dzisiaj nie jesteśmy w stanie po-

Rys. 1 Koniunkcja Wenus i Jowisza 
23 sierpnia 12 r. p. n. e.
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wiedzieć, kiedy dokładnie uro
dził się Chrystus. Przedstawmy 
zatem te zjawiska astronomicz
ne.
•  12 rok p. n. e. -  kometa Ilalleya
Z obliczeń wynika, że kometa 
Halleya widoczna była od 25 
sierpnia do 1 listopada. W tym 
czasie przewędrowała na niebie 
z gwiazdozbioru Bliźniąt do 
gwiazdozbioru Skorpiona, mija
jąc gwiazdę Regulus w  Lwie. 
Obserwacje komety na terenie 
całych Chin odnotowują stare 
kroniki chińskie. Nie ma nato
miast żadnych informacji o ob
serwacjach komety na Bliskim 
Wschodzie.

Pomysł, aby powiązać Gwia
zdę Betlejemską z jednym z 
wcześniejszych pojawień kom e
ty Halleya, zrodził się w  XVII 
wieku, gdy Halley wykazał ok
resowość tej komety. A jeszcze 
wcześniej, w  roku 1303, włoski 
malarz z Florencji Giotto di Bon- 
done na fresku „Pokłon Trzech 
Króli” w  kościele w  Padwie 
przedstawił kometę Halleya z jej 
pojawienia w  roku 1301.
•  12 rok p. n. e. i 9 rok p. n. c. -  

koniunkcjc Wenus i Jowisza
W sierpniu 12 r. p. n. e. obser
wować można było nie tylko

Rys. 2 Koniunkcja Wenus i Jowisza 
27 stycznia 9 r. p. n. e.
kometę Halleya, lecz także 
koniunkcję W enus i Jowisza. 23 
sierpnia na wieczornym niebie 
widać było jasno świecące: We
nus (-4m) i Jowisza (—l.ff"), a w 
pobliżu wąski sierp Księżyca o- 
raz Merkurego (rys.l). Astrolo
gowie uważali, że ta konfigura
cja planet zapowiadała narodze
nie króla, ale nie wtedy, gdy wi
doczna jest na zachodzie, lecz 
na wschodzie. Należało zatem 
poczekać na koniunkcję Wenus 
i Jowisza na wschodzie. Nastąpi
ła ona 27 stycznia 9 r. p. n. e. w  
gwiazdozbiorze Koziorożca i oz
najmiła narodziny króla zapo
wiadane w  12 r. p. n. e. (rys.2).
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•  7 rok p. n. c. -  trzykrotna 
koniunkcja Jowisza i Saturna

W 7 r. p. n. e. bardzo ciekawe 
zjawisko można było obserwo
w ać w  gwiazdozbiorze Ryb. 29 
maja nastąpiła tam koniunkcja 
dwóch jasnych planet: Jowisza i 
Saturna. Planety były wówczas 
widoczne na niebie porannym 
przed wschodem Słońca. Kolej
na koniunkcja tych planet miała 
miejsce 29 września. Po okresie 
rozłączenia nastąpiła trzecia ko
niunkcja 4 grudnia. Drogi obu 
planet z zaznaczeniem położeń 
w  momentach koniunkcji przed
stawia rys.3.

Takie trzykrotne spotkanie się 
dwóch jasnych planet w  ciągu 
pół roku, mogło być zjawiskiem 
powszechnie zwracającym uw a
gę. Do naszych czasów docho
wały się babilońskie gliniane ta
bliczki z przedstawieniami tego 
zjawiska. Tabliczki te oglądać 
można w muzeach w Londynie i 
w  Berlinie. Pochodzą one z ba-

Rys. 3 Trzykrotna koniunkcja 
Jowisza i Saturna w 7 r. p. n. e.

bilońskiego miasta Sippar, zna
nego z astronomicznej i astrolo
gicznej szkoły stojącej na tak 
wysokim poziomie, że jej przed
stawiciele umieli przewidywać 
koniunkcję planet. Odnotowali 
oni też wcześniejsze pojedyncze 
koniunkcję Jowisza i Saturna w 
gwiazdozbiorze Ryb w  latach 
126 i 66 p. n. e.

Potrójna koniunkcja budziła 
szczególne zainteresowanie na 
terenie Palestyny, tym bardziej, 
że wystąpiła w  gwiazdozbiorze 
Ryb, który uważany był za 
gwiazdozbiór Żydów. Jowisz u- 
ważany był przez liczne ludy za 
gwiazdę królewską, a Saturn za 
gwiazdę Żydów. Fakt złączenia 
dwóch tak różnych ciał niebies
kich właśnie w  gwiazdozbiorze 
Ryb, mógł być interpretowany 
przez Żydów jako zapowiedź 
doniosłego wydarzenia -  naro
dzenia Mesjasza. Przykład takiej 
właśnie interpretacji koniunkcji

Jowisza i Saturna podaje Majmo- 
nides (1135-1204), uczony ży
dowski zajmujący się teologią, 
filozofią, medycyną oraz astro
nomią.

Autorem hipotezy wiążącej 
zjawisko Gwiazdy Bedejemskiej 
z koniunkcją Jowisza i Saturna 
jest Kepler. Miał on szczęście 
obserwować koniunkcję Jowisza 
i Saturna w  grudniu l603 roku 
(rys.4). We wrześniu 1604 roku 
do obu planet znajdujących się 
w  gwiazdozbiorze Wężownika, 
dołączył Mars, zaś w  październi-

Rys. 4 Koniunkcja Jowisza i Satur
na w 1603 r.

ku wybuchła tam gwiazda su
pernow a (rys.5). Supernowa oz
naczona w  katalogach V843 
Ophiuchi miała jasność równą 
-2.5 mag. i świeciła jaśniej od 
Jowisza.

Kepler uważał, że koniunkcja 
planet zapowiedziała pojawienie 
się nowej gwiazdy z 16Ó4 roku. 
Według niego, podobnie było w 
7 r. p. n. e., gdy koniunkcja pla
net poprzedzała pojawienie się 
Gwiazdy Bedejemskiej, oznaj
miającej narodzenie Chrystusa.
•  5 rok p. n. e. -  kometa 

w Koziorożcu
Kometa pojawiła się około 24 
marca 5 r. p. n. e. Z analizy kro
nik chińskich i koreańskich w y
nika, że kometa była obserwo
wana przez około 70 dni we 
wschodniej części nieboskłonu, 
nisko nad horyzontem, w  gwiaz
dozbiorze Koziorożca.
•  4 r. p. n. e. -  gwiazda nowa 

lub supernowa w Orle
Kroniki chińskie podają, że p o 
jawiła się ona w  kwietniu 4 r. p. 
n. e. w  pobliżu gwiazd a, P, y 
Orła. Na fakt, że mogła to byc 
supernowa, wskazywałoby od
krycie w  1975 roku pulsara PSR 
1913+l6b w  pobliżu y Aql. W ed
ług pewnych ocen, jasność su-
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Rys. 5 Konfiguracja planet i gwiaz
dy supernowej w 1604 r.

pem owej mogła wynosić nawet 
—4 mag. Z rachunków wynika 
też, że na wiosnę 4 r. p. n. e. w  
Jerozolimie można było obser
wować gwiazdę w  kierunku na 
Betlejem.
•  3 rok p. n. e. -  koniunkcja 

Wenus i Jowisza w Lwie
Złączenie W enus i Jowisza nas
tąpiło 12 sierpnia 3 r. p. n. e. 
Planety widoczne były na niebie 
porannym  w  pobliżu Regulusa, 
w  odległości około 12’ od sie
bie. Ponieważ świeciły nisko 
nad horyzontem, praktycznie ich 
blask się zlewał.
•  2 rok p. n. e. -  koniunkcja 

Wenus i Jowisza w Lwie
Złączenie W enus i Jowisza nas
tąpiło 17 czerwca 2 r. p. n. e. 
Tym razem planety były widocz
ne nad zachodnim horyzontem 
jeszcze bliżej siebie, bo w  odle
głości około 0,5 minuty kątowej. 
Wrażenie, że świeci jedna bar
dzo jasna gwiazda, było jeszcze 
silniejszym niż w  3 r. p. n. e., 
ponieważ sumaryczna jasność 
obu planet oceniana jest na -4.4 
mag. W yobrażenie koniunkcji

22:34

Rys. 7 Schemat częściowego zać
mienia Księżyca 13 marca 4 roku 
p. n. e.
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Tablica chronologiczna 1

— -----•----------------
1 rok Olimpiady (011,1)

----- -o----------------------------------------
(Ol 195, 2)

7531>. u, c.
n

Założenie Rzymu 
(Ol. 20,1)

754 A. U. C. (ab Urbae condita
-  od założenia Rzymu)

284 p, u. o.

latu przed naszą erą (p. n. e.)

1 rok ery martyrologii 
(ery Dioklecjana)

lata naszej ery (n. e.)

lata przed Chrystusem 1 n. e. lata po Chrystusie

Wenus i Jowisza w gwiazdo
zbiorze Lwa, przedstawione jest 
na kamiennym amulecie odnale
zionym przez archeologów w 
Palestynie (rys.6). Amulet po 
chodzi z okresu panowania 
rzymskiego na tamtych terenach.

Tyle na temat przykuwających 
uwagę zjawisk na niebie w  os
tatnich latach przed naszą erą 
może nam  powiedzieć astrono
mia.

Kiedy 
m m  urodził się  
’■$$/ Chrystus ?

Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego 
interesując się Gwiazdą Betle
jemską, oznajmiającą narodzenie 
Chrystusa, zajmujemy się zjawis
kami astronomicznymi, które 
obserwowano przed naszą erą. 
Czy stąd wniosek, że rok naro
dzenia Chrystusa wypada przed 
naszą erą, chociaż nasza era 
miała zgodnie z życzeniem jej 
projektodawcy papieża Jana I, 
zaczynać się właśnie od naro
dzenia Chrystusa?

To pytanie wiąże się ściśle z 
tym, jak ustalano początki ra
chuby lat, a w  szczególności na
szej ery, w edług której świat cy
wilizowany obecnie liczy lata.

Nie sposób omówić wszyst
kich znanych prób liczenia lat, 
bo było ich ogółem kilkaset. Li
czono lata lokalnie, rozpoczy
nając rachubę od ważnych wy
darzeń, jakimi mogły być: za
kończenie wojny, założenie 
miasta czy państwa, rozpoczęcie 
panowania dynastii. Grecy liczy

li lata od pierwszych igrzysk o- 
limpijskich, zaś Rzymianie od 
założenia miasta Rzymu -  ab Ur- 
be condita. Chrześcijanie w  pier
wszych wiekach liczyli lata od 
daty rozpoczęcia panowania 
cesarza, ewentualnie od daty o- 
bioru papieża. Od IV w. była w 
użyciu rachuba lat w  erze 
męczenników. W prowadzenie 
tej ery odbyło się za panowania 
cesarza Dioklecjana, który roz- 
po- czął wielkie prześladowania 
chrześcijan. Dlatego chrześcija-

Rys. 6 Amulet z wyobrażeniem ko
niunkcji Wenus i Jowisza w Lwie.

nie nazwali erę Dioklecjana erą 
męczenników lub erą martyrolo
gii. W VI w. papież Jan I ogłosił, 
że nie godzi się chrześcijanom 
liczyć lata od początku panow a
nia cesarzy, czy od założenia 
Rzymu. Zaproponował on, aby 
data narodzin twórcy chrześci
jaństwa -  Chrystusa, stała się



Tablica chronologiczna 2

41) p . li. v. 37 p. n. v. Herod Wielki
■...  * ..

koronnej.) zdobycie
Jerozolimy śmierć

34 lala panow ania

4 p. n .f .  6 n .e .__________  Archdaus

I I I : ' {  panowanie. władzy i 
y Jat panowania

4 p. n . 39 n. c. Herod

■ _____________ _______ Anfypns
42  lata pano w an ia  /o stan ie

4 p. n. c. 39 n. c. Filip

początkiem historycznej rachuby 
lat -  początkiem ery chrześcijań
skiej. Ustalenie daty narodzin 
Chrystusa papież Jan I polecił 
zakonnikowi Dionizjuszowi.

Opierając się na wielu teks
tach chrześcijańskich, Dionizjusz 
wyliczył, że Chrystus urodził się 
25 grudnia 754 roku od założe
nia Rzymu. Ta data została przy
jęta za początek ery chrześcijań
skiej (tab. chr. 1).

Najnowsze badania wykazały 
jednak, że Dionizjusz w  swych 
obliczeniach pomylił się co naj
mniej o 4, a być może naw et o 
9 lat. Od czterech do dziewięciu 
lat wstecz należałoby więc prze
sunąć datę narodzenia Chrystu
sa.

Ewangeliści, którzy przede 
wszystkim chcieli przekazać 
wiernie naukę Chrystusa, nie 
dbali o datowanie poszczegól
nych faktów z Jego życia. Pod
stawowymi kronikami interesu
jącego nas okresu historycznego 
są: „Starożytności żydowskie” 
Józefa Flawiusza historyka ży
dowskiego, żyjącego od 37 do 
104 r. n. e. oraz „Dzieje” history
ka rzymskiego Tacyta żyjącego 
w  latach 55-120 n. e. Ponieważ 
w  Ewangeliach przedstawione 
zostały postacie, które opisane 
są i w  wymienionych dziełach 
historycznych starożytności, to 
na tej podstawie można datować 
wydarzenia ewangeliczne.

Ustalenie roku naro- 
dzi n Chrystusa na pod- 
stawie panowania He- 
roda i jego synów

37  lai panow aniu  śm ierć

Ewangelia św. Mateusza mówi, 
że Chrystus narodził się za Hero
da Wielkiego: „Gdy zaś Jezus 
narodził się w Betlejem w  Judei 
za panowania króla Heroda” (Mt 
2, 1). Według Flawiusza Herod 
zaczął panować w  Jerozolimie w  
37 roku p. n. e. i rządził 34 lata. 
Śmierć Heroda wypadłaby więc 
około 4 roku p. n. e. (tab. chr. 
2).

Kiedy przeanalizujemy koleje 
życia trzech synów Heroda do
wiemy się, że rozpoczęli pano
wanie w roku 3 łub 4 p. n. e. 
Archelaus panował 9 lat nim 
odebrano mu władzę w  6 roku 
n. e. Filip rządził 37 lat, a zmarł 
w  roku 33 lub 34 n. e. Nato
miast Herod Antypas po 42 la

tach panowania został pozba
wiony władzy i zesłany do Galii 
w  39 roku n. e.

Dokładniej udało się ustalić 
rok śmierci Heroda dzięki odno
towaniu przez Flawiusza, że 
przed śmiercią Heroda było za
ćmienie Księżyca, a w  tydzień 
po  śmierci -  Pascha.

W oparciu o „Kanon zać
mień”, wyliczony przez Theodo
ra von Oppolzera, astronoma 
austriackiego, i wydany w  1887 
r., należy stwierdzić, że w  ostat
nich latach przed naszą erą ob
serwować można było w  Pales
tynie 11 zaćmień Księżyca. Bio
rąc pod uwagę, że niedługo po 
zaćmieniu miała wystąpić Pas
cha, wydaje się, że Flawiusz p i
sze o zaćmieniu częściowym w 
dniu 13 marca 4 roku p. n. e. 
(rys. 7), bowiem  w  4 roku 
p. n. e. Pascha wypadała 12 
kwietnia. Tak więc Herod zmarł 
pod  koniec marca lub na po
czątku kwietnia 4 roku p. n. e. 
Początek śmiertelnej choroby 
Heroda łączy się z wysłaniem 
przez niego poselstwa do Rzy
mu ze skargą na syna Antypatia. 
Wyjazd tego poselstwa nastąpił 
najpóźniej w  październiku 5 ro
ku p. n. e., ale wydaje się, że 
było to raczej w  lecie. Magowie 
przybyliby więc do Jerozolimy 
przed wysłaniem poselstwa, kie
dy Herod był jeszcze zdrowy. W 
przeciwnym razie nie wyraziłby 
życzenia: „Udajcie się tam i wy
pytujcie starannie o Dziecię, a 
gdy Je znajdziecie, donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu 
pokłon” (Mt 2, 8).

Tablica chronologiczna 3

7 p . n . r . (t p. n. e. S p. n. o. 4 p . n . c.

•-------- ---- » -----------  •  ----- —---- ------»...................
i ,i.. paź i ■’ ni .i, i U  I." ietnia 

d sdenak  zaćm ien ie  Pascha

wysłanie poselstwa 
początek choroby Heroda śmierć Heroda

w ym ordow anie  dzieci ilo dw óch  lat 

•>
* .......................►

d a ta  n a ro d z in  C h ry s tu s a
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Trudno tylko określić, ile cza
su upłynęło od narodzenia 
Chrystusa do przybycia magów. 
Nie wiadomo bowiem, skąd 
przybyli i w związku z tym, jak 
długo trwała ich podróż. Ważną 
informacją jest stwierdzenie, że 
Herod kazał wymordować w 
Betlejem wszystkie dzieci w 
wieku do dwóch lat.

„Wtedy Herod widząc, że go 
Mędrcy zawiedli, wpadł w stra
szny gniew. Posłał oprawców 
do Betlejem i całej okolicy i ka
zał pozabijać wszystkich chłop
ców w wieku do lat dwóch, sto
sownie do czasu, o którym się 
dowiedział od Mędrców” (Mt 2, 
16).

Uwzględniając wymienione 
wyżej fakty możemy ustalić, że 
Chrystus urodził się najpóźniej 
w 5 roku p. n. e. (tab. chr. 3).

Ustalenie roku 
J§l|> narodzin Chrystusa 

na podstawie spisu 
Do ustalenia roku urodzenia 
Chrystusa możemy wykorzystać 
inną informację, zawartą w 
Ewangelii Łukasza:

„W owym czasie wyszedł de
kret Cezara Augusta, żeby prze
prowadzić spis ludności w ca
łym państwie. Pierwszy ten spis 
odbył się wówczas, gdy wiel
korządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby 
się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z 
Galilei, z miasta Nazaret, do Ju 
dei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawi
da, żeby się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maiyi 
czas rozwiązania. Porodziła swe
go pierworodnego syna, owinę
ła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie” (Łk 2, 
1-7).

W czasie swego panowania 
cesarz August kazał wykonać 
spisy ludności trzykrotnie: w ro
ku 28 p. n. e., 8 p. n. e. oraz 14 
n. e. Spisy te wyznaczone w 
Rzymie, w prowincjach odbywa
ły się zwykle z jednorocznym 
opóźnieniem. Z papirusów egip
skich wiemy też, że spisy w pro
wincjach odbywały się co 14-15 
lat. Na podstawie „Starożytności
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żydowskich” Flawiusza możemy 
dokładnie określić datę drugiego 
spisu Kwiryniusza na rok 6 n. e. 
Możemy także przypuszczać, 
znając praktykę administracyjną 
w prowincjach, że spis poprzed
ni odbył się w roku 9 lub 8 
p. n. e. Jednakże według Tertu- 
liana w tych latach wielkorządcą 
Syrii nie był Kwiiyniusz, lecz Sa- 
turnin. Stąd też niektórzy sądzą, 
że Kwiryniusz rozpoczął spis, a 
Saturnin go zakończył.

Ponieważ ustalenie kolejności 
legatów rzymskich w Syrii oraz 
dokładnej daty spisu nie jest 
możliwe w oparciu o dotychczas

znane źródła, wyznaczenie roku 
narodzin Chrystusa na podsta
wie spisu jest mniej pewnym. 
Uwzględniając wyniki różnych 
ustaleń roku narodzenia Chrys
tusa: według życia Heroda Wiel
kiego oraz na podstawie spisu 
ludności, możemy z całą pew
nością stwierdzić, że Chrystus 
urodził się między 9 a 5 rokiem 
p. n. e. Dokładniejsze uściślenie 
roku narodzin Chrystusa mogło
by nastąpić po odnalezieniu no
wych źródeł, opisujących wy
darzenia oraz postacie, przedsta
wione w Ewangeliach. Wobec 
faktu, że początek rachuby lat w 
erze chrześcijańskiej niewiele 
ma wspólnego z datą narodze
nia Chrystusa, obecnie używa 
się określenia -  nasza era, a lata

liczy przed naszą erą i naszej 
ery.

Pierwsza gwiazda 
w  wieczór 
wigilijny

W wigilijny wieczór na niebie 
pojawiają się równocześnie dwie 
gwiazdy o porównywalnej jas
ności. Nad północno zachodnim 
horyzontem Wega z gwiazdoz
bioru Lutni, zaś we wschodniej 
części nieba Capella z gwiazdoz
bioru Woźnicy. Gołym okiem 
trudno stwierdzić, czy Wega czy 
Capella jest jaśniejsza. Dokładne 
pomiary wykazały, że jaśniejsza 
jest Wega +0.03m. (Capella ma 
jasność +0.08m.).

Najczęściej jednak pierwszą 
wigilijną gwiazdą wcale nie jest 
gwiazda, a jedna z planet. Zwy
kle bywa to najjaśniejsza wśród 
planet -  Wenus. Ale mogą też 
świecić o zmierzchu: Mars, Jo 
wisz lub Saturn. Wenus i Jowisz 
zawsze są o wiele jaśniejsze niż 
Wega i Capella. Natomiast Mars i 
Saturn mają okresy, kiedy świe
cą jaśniej od obu gwiazd, jak też 
okresy, gdy świecą słabiej.

Wenus wieczorem świeci nad 
zachodnim horyzontem. Pozo
stałe planety obserwować moż
na w dowolnym miejscu między 
wschodem a zachodem, w po
bliżu ekliptyki. W zależności od 
roku w wigilijny wieczór można 
oglądać cztery najjaśniejsze pla
nety lub część z nich, a można 
też nie zobaczyć ich wcale. Tak 
więc przewidzieć, co będzie w 
danym roku pieiwszą wigilijną 
gwiazdą nie jest tak łatwo, jak 
pozornie mogłoby się wydawać. 
W roku 1993 w wigilijny wie
czór jako pieiwsze pojawią się 
na niebie Wega i Capella. Z pla
net natomiast widoczny będzie 
tylko Saturn w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. Jego jasność wynie
sie +0.9 mag., a więc będzie 
świecić słabiej od obu gwiazd.

Życzę Czytelnikom, aby po
znanie biblijnego i astronomicz
nego rodowodu tradycji szuka
nia pierwszej wigilijnej gwiazdy 
nie odebrało uroku tajemnicy 
zawartej w pytaniu: czym była 
Gwiazda Betlejemska, a jedynie 
uczyniło bogatszym przeżycie 
związanych z nią świąt.

Jadwiga Biała
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MATEMATYKA I PRZYRODA
Opis przyrody ma zazwyczaj 
formę opisu matematyczne
go. A jednak przyroda nie 
jest tym samym co matema
tyka. Przesadne dążenie 
do ścisłości to droga 
do kłopotów ...

czyli 
Twierdzenie 

Russella-Vogta
Kazimierz Stępień

Rozwój matematyki polega w dużym 
stopniu na formułowaniu i udowadnia
niu twierdzeń. Stanowią one o postępie 
wiedzy matematycznej — raz udowod
nione twierdzenie nie zostawia żad
nych niedomówień, czy dwuznacznoś
ci: jeżeli spełnione są założenia, to mu
si być spełniona teza. Ale matematyka, 
to świat liczb, funkcji, zbiorów, rów
nań itp. Przyrodnicy zajmujący się ba
daniami realnego świata posługują się 
wprawdzie matematyką do opisu 
przedmiotów swoich badań, lecz tak 
naprawdę, opis ten dotyczy tylko pew
nego wyidealizowanego modelu mate
matycznego. Czasami idealizację tę 
podkreśla się na samym wstępie, np. 
gdy mówimy o równaniu stanu gazu 
doskonałego, ciele doskonale czarnym, 
ciele doskonale sprężystym, czy waha
dle matematycznym. Ale nawet, gdy o 
tym nie mówimy wprost, przyjmujemy 
za oczywiste, że opis matematyczny 
interesującego nas procesu, czy zjawis
ka jest tylko przybliżony, gdyż badany 
układ nigdy do końca nie spełnia 
założeń przyjętych dla modelu. Świa
domość tego powoduje, że fizycy, che
micy, czy inni przyrodnicy niechętnie 
posługują się twierdzeniami w odnie
sieniu do rzeczywistych sytuacji, gdyż 
z góry wiedzą, że w naturze zawsze 
występują zakłócenia uniemożliwiające 
ścisłe (w sensie matematycznym) 
spełnienie założeń twierdzenia.

W przeszłości częściej zdarzało się, 
że wynik naukowy formułowano w 
postaci twierdzenia odnoszącego się do 
fizycznych obiektów lub procesów, 
zwłaszcza gdy badacz był równocześ
nie matematykiem i przyrodnikiem. 
Mógł wtedy „nie zauważyć”, że opuś
cił już świat matematyki i przeszedł do 
świata zjawisk fizycznych, gdzie stoso
wany przez niego opis matematyczny 
stał się przybliżony (pozostając nadal 
ścisłym opisem określonego modelu 
matematycznego). Nierzadko po pew
nym czasie okazywało się, że żaden

układ fizyczny nie jest tak naprawdę w 
stanie spełnić założeń twierdzenia 
(jawnych, lub przyjętych milcząco za 
oczywiste). Próbowano wtedy modyfi
kować twierdzenie, uściślać jego zało
żenia, itd., jednym słowem ratować je. 
Tymczasem, po prostu, rzecz polegała 
na tym, że osiągnięty wynik naukowy 
nie powinien był być przedstawiony w 
ogóle w postaci twierdzenia. Niepo
trzebne użycie takiej formy wywołało 
zbędne zamieszanie.

Jednym z takich niepotrzebnych 
twierdzeń zajmiemy się w poniższym 
artykule. Chodzi o tak zwane twierdze
nie Russella-Vogta. W sensie matema
tycznym, dotyczy ono istnienia i jed
noznaczności rozwiązania układu rów
nań różniczkowych opisujących model 
gwiazdy. Gdyby jego założenia sfor
mułować dostatecznie precyzyjnie, sta
łoby się po prostu identyczne z ogól
nym twierdzeniem matematycznym o 
istnieniu i jednoznaczności rozwiązania 
danego układu równań różniczkowych 
spełniających wymagane warunki. 
Autorzy twierdzenia chcieli jednak od
nieść je do gwiazd, a nie równań. Oz
naczało to w szczególności pewną spe
cyfikę warunków brzegowych (której 
autorzy byli świa
domi), ale wywoła
ło też wiele innych, 
dodatkowych kło
potów, które wy
płynęły dopiero 
później. Aby je nie
co dokładniej przy
bliżyć czytelnikowi, 
musimy przypom
nieć niektóre z waż
nych etapów badań 
nad strukturą wew
nętrzną gwiazd, 
gdyż nasze twier
dzenie ewolu
owało w pewnym 
sensie wraz z tymi 
badaniami.

Wiele ważnych wyników w teorii 
budowy gwiazd uzyskano jeszcze w 
XIX w., ale nie będziemy sięgać aż tak 
daleko w przeszłość, zwłaszcza że do
piero odkrycia pierwszego ćwierć
wiecza XX w. pozwoliły na zbudowa
nie w miarę spójnego obrazu budowy 
wewnętrznej gwiazd. Dzięki pracom 
Eddingtona, Russella i wielu innych 
astrofizyków zrozumiano, że gaz z 
wnętrz gwiazdowych można dobrze 
opisać równaniem stanu gazu doskona
łego, że energia przenoszona jest od 
środka do powierzchni gwiazdy na 
drodze promienistej i że gwiazdy 
znajdują się w równowadze hydrosta
tycznej (przy czym należy uwzględnić 
ciśnienie promieniowania). Ważnym 
odkryciem obserwacyjnym było 
stwierdzenie istnienia dla gwiazd zależ
ności masa — jasność i zależności jas
ność - typ widmowy (ta druga zwana 
jest inaczej diagramem Herzsprunga — 
Russella). Niewątpliwym sukcesem te
orii budowy wewnętrznej gwiazd było 
odtworzenie zależności masa — jasność, 
wychodząc wyłącznie z wymienionych 
powyżej podstawowych własności fi
zycznych materii gwiazdowej (przy pa
ru dodatkowych, upraszczających
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założeniach pozwalających na scałko- 
wanie i przedyskutowanie równań opi
sujących budowę gwiazd). Warto w 
tym miejscu podkreślić, że wszystkie 
te wyniki otrzymano jeszcze przed II 
wojną światową, a zatem gdy jeszcze 
nieznane były dokładne mechanizmy 
generowania energii w gwiazdach. Mi
mo to teoretycy wiedzieli, że w centru- 
m gwiazdy musi panować temperatura 
wielu milionów kelvinow, a ciśnienie 
przekraczać sto milionów atmosfer. 
Może to wydawać się dziwne i nie
zrozumiałe -  jedyny znany podówczas 
dostatecznie dobrze rezerwuar energii 
termicznej, pochodzący z przemiany 
energii grawitacyjnej w cieplną pod
czas powolnego kurczenia się gwiazdy, 
mógł wystarczyć zaledwie na dzie
siątki, a co najwyżej setki milionów 
lat, podczas gdy z ocen geologicznych 
wiadomo było, że Słońce świeciło po
dobnie jak dzisiaj przez ostatnie kilka 
miliardów lat. Skąd zatem pewność, że 
w środku gwiazdy panują takie a nie 
inne warunki? Jeżeli nie wiadomo, co 
podtrzymuje tak wysoką temperaturę 
we wnętrzu, to może ona wcale nie jest 
taka wysoka? Otóż jednak musi być. Z 
samego faktu, że istnieją gwiazdy -  
kule gazowe o dużych masach i jasnoś
ciach (masy gwiazd można było wy
znaczyć z układów podwójnych, a jas
ności z obserwowanych wielkości 
gwiazdowych i odległości) i zastoso
wania do nich wyżej wspomnianych 
podstawowych praw fizycznych wyni
ka, że nie może być inaczej. Wysokie 
ciśnienie potrzebne jest,by zrównowa
żyć olbrzymi nacisk materii gwiazdo
wej leżącej ponad rozważanym pozio
mem, a wysoka temperatura wynika z 
tego, że strumień promieniowania 
przechodzący przez kolejne warstwy 
jest proporcjonalny do gradientu tem
peratury (czyli do szybkości malenia 
temperatury na zewnątrz). Aby cały 
obserwowany strumień promieniowa
nia mógł zostać „przepchnięty” przez 
otoczkę gwiazdy, temperatura musi do
statecznie szybko maleć na zewnątrz, 
czyli dostatecznie szybko rosnąć w 
głąb. W efekcie musi osiągnąć bardzo 
dużą wartość, sięgającą wielu milio
nów kelvinow.

Wszystkie te rozważania sugerują 
następujący wniosek: gdy weźmiemy 
określoną porcję materii o danym skła
dzie chemicznym i zbudujemy z niej 
gwiazdę, to jej własności będą określo
ne jednoznacznie, czyli z tej samej 
porcji materii nie można zbudować 
dwóch różnych gwiazd. Jedynym do
datkowym warunkiem, jaki musimy 
przy tym postawić odnośnie produkcji 
energii w jądrze gwiazdy jest, by tem
po jej produkcji było wyłącznie 
funkcją lokalnych wartości temperatu
ry i ciśnienia (lub gęstości). Ponieważ 
przebieg tych dwóch parametrów ok
reślony jest jednoznacznie przez waru

nek równowagi hyd
rostatycznej i tempo 
przepływu energii 
promienistej, więc 
również i tempo pro
dukcji energii staje 
się (przy naszym 
założeniu) jednoz
nacznie określone.
No i w ten sposób 
dochodzimy do tytu
łowego twierdzenia.
W słynnej monogra
fii S. Chandrasekha
ra „An Introduction 
to the Study of Stel
lar Structure” brzmi 
ono następująco: je 
żeli ciśnienie p, 
współczynnik po
chłaniania K i tempo 
produkcji energii w jądrze £ są funk
cjami jedynie lokalnych wartości gęs
tości p, temperatury T i składu che
micznego, struktura gwiazdy jest jed
noznacznie określona przez jej masę 
i skład chemiczny.

Procesy syntezy jądrowej stano
wiące zasadnicze źródło energii gwiazd 
spełniają te założenia. Dzięki temu, do 
wcześniej wspomnianych równań 
(równowagi hydrostatycznej i trans
portu energii) możemy dodać równanie 
opisujące produkcję energii wewnątrz 
gwiazdy. W ten sposób otrzymujemy 
komplet równań opisujących budowę 
gwiazdy. Przyjmujemy przy tym, że 
gwiazda jest sferycznie symetryczna, 
czyli że wszystkie wielkości fizyczne 
opisujące ją zależą wyłącznie od 
odległości od środka gwiazdy r.

Cztery równania różniczkowe 
określają zatem w zupełności budowę 
gwiazdy (patrz ramka).

Pierwsze z równań stwierdza oczy
wisty fakt, że przyrost masy gwiazdo
wej Mr (przez Mr oznaczamy całą masę 
zawartą w kuli o promieniu r) jest rów
ny objętości odpowiedniej warstwy 
(pole sfery 4ro-2 razy przyrost promie
nia dr) pomnożony przez gęstość p 
materii znajdującej się w tej warstwie. 
Drugie mówi to samo w odniesieniu 
do przyrostu jasności Lr (zdefiniowanej 
podobnie, jak Mr), tyle że masę war
stwy 4ra2pdr musimy jeszcze pomno
żyć przez współczynnik opisujący tem
po produkcji energii £ (liczony na jed
nostkę masy, np. na gram). Oczywiście 
£ 0 tylko w wewnętrznych częściach 
gwiazdy, a od pewnego promienia 
począwszy £ = 0. Od tego momentu 
jasność gwiazdy jest stała, czyli Lr (r > 
V — ) = W  Przyjmując, że ener
gia wytworzona w centralnych częś
ciach gwiazdy przenoszona jest przez 
promieniowanie, stwierdzamy w rów
naniu (3), że jego strumień, wynoszący 
LJAvj:\  jest proporcjonalny do gra
dientu ciśnienia promieniowania, rów
nego a T 4/3, gdzie a jest stałą promie

niowania. Niektórzy wolą zapis z wy
konaniem tego różniczkowania, który 
mówi, że strumień promieniowania jest 
proporcjonalny do gradientu tempera
tury. Tak zapisany związek podobny 
jest do zależności opisującej np. dyfuz
ję cząstek danego rodzaju w tle innych 
cząstek -  mamy wtedy proporcjonal
ność strumienia dyfundujących cząstek 
do gradientu ich koncentracji, lub do 
zależności opisującej przepływ (dyfu
zję) energii cieplnej przez przewodnict
wo -  wtedy strumień energii propor
cjonalny jest też do gradientu tempera
tury. Dlatego o równaniu (3) mówimy, 
że opisuje transport energii w przybli
żeniu dyfuzyjnym. We współczynniku 
proporcjonalności stojącym przy gra
diencie ciśnienia promieniowania wy
stępuje współczynnik pochłaniania K i 
prędkość światła c. Wreszcie ostatnie 
równanie, to równanie równowagi hy
drostatycznej, mówiące że gradient ciś
nienia całkowitego (gazu + promienio
wania) zrównoważony jest przez ciężar 
odpowiedniej warstwy (GMJr2 jest 
lokalną wartością przyśpieszenia gra
witacyjnego w odległości r od środka 
gwiazdy).

W równaniach (1) -  (4) występują 
następujące, poszukiwane funkcje: Mr, 
Lr, p, p  i T. Wielkości £ i k  są znane i 
zależą jedynie od lokalnych wartości p 
i T  oraz od składu chemicznego, przy 
czym w praktyce wystarczy, by ten 
skład wyrazić przez procentowy udział 
wodoru X, helu Y  i pozostałych pier
wiastków Z w jednostce masy materii 
gwiazdowej (X + Y + Z = 1). A zatem 
£ = £ (p, T, X, Y, Z) i K  = K (p , T, X, 
Y, Z). Dla domknięcia układu równań 
potrzebne jest nam jeszcze jedno rów
nanie. Jest nim, zgodnie z tym, co po
wiedzieliśmy wyżej, równanie stanu 
gazu doskonałego, gdzie K  jest stałą 
Boltzmanna, a /i średnią masą cząs
teczkową wyrażoną w jednostkach ma
sy atomu wodoru równej li.
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Mamy zatem układ 5 równań na 
pięć niewiadomych funkcji. Matematy
ka mówi nam, że przy odpowiednich 
warunkach brzegowych zadanych na 
krańcu przedziału zmienności r istnieje 
jedno i tylko jedno rozwiązanie tego 
układu. Zakładamy naturalnie, że jc i e 
zachowują się „przyzwoicie”, to jest 
nie mają nieciągłości, skoków itp. Czy 
z tego wynika jednoznaczność fizycz
nego modelu gwiazdy zbudowanej z 
danej porcji materii? Tak właśnie 
sądzono. Tymczasem przejście od 
rozwiązania danego układu równań do 
opisu realnej gwiazdy nie jest tak pros
te, jak może się wydawać. Na czym 
polegają komplikacje? Jest ich wiele.

Pierwsza dotyczy warunków brze
gowych. W wypadku gwiazd, warunki 
brzegowe na poszukiwane funkcje nie 
są zadane na jednym z krańców prze
działu zmienności r, lecz są znane dla 
części funkcji na jednym krańcu, a dla 
pozostałych na drugim. Konkretnie, w 
środku gwiazdy (dla r = 0) mamy Mr =
0 i Lr = 0, a na brzegu gwiazdy, czyli 
dla Mr = M  mamy pg = 0, p = 0, T  = 0, 
przy czym równocześnie r = R, a Lr = 
L, tyle że rozpoczynając całkowanie 
równań nie znamy ani R ani L. Znamy 
tylko (bo przyjmujemy je na początku) 
całkowitą masę i skład chemiczny -  
ten drugi może być zadaną funkcją r.

Ta komplikacja była znana już w 
momencie formułowania twierdzenia 
Russella-Vogta. Standardowa droga 
radzenia sobie z nią (np. zaprezento
wana we wspomnianej wyżej monog
rafii Chandrasekhara) polega na nastę
pującym rozumowaniu: obok ściśle 
znanych wartości M r = 0 i Lr = 0 przy
jmijmy w środku gwiazdy próbne war
tości pg, p  i T. Następnie scałkujmy 
układ równań z tymi wartościami 
początkowymi (oczywiście wiemy, że 
w praktyce, ponieważ nie istnieje 
rozwiązanie analityczne, musimy układ 
całkować numerycznie, ale jest to tylko 
techniczna trudność), aż Mr-  M. Na
wiasem mówiąc, ponieważ od począt
ku znamy tylko zakres zmienności Mr 
(tzn. znamy wartości, jakie M r musi 
przyjąć na krańcach przedziału tego 
zakresu, Mr e  [0, M]), wygodniej jest 
dokonać odpowiedniej transformacji 
zmiennych i używać Mr jako zmiennej 
niezależnej w miejsce r. Gdy Mr = M  
przerywamy całkowanie i sprawdza
my, czy p =  p  = T  = 0. Jeżeli nie, po

ll O diagramie 
| |  Herzteprunga —
II Ruseeia piszemy 
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Równania budowy 
gwiazdy

dM, =  4nr2pdr 

dLr = 4nr2pedr

L r ____ c
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prawiamy próbne wartości ciśnienia, 
gęstości i temperatury tak długo, aż 
spełnione będą warunki na obydwu 
brzegach. Znajdywanie rozwiązania 
można równie dobrze rozpocząć na 
zewnętrznym brzegu gwiazdy, przyj
mując próbne wartości R i L  oraz 
całkując w głąb. W praktyce nume
rycznej całkuje się równocześnie od 
środka i brzegu gwiazdy, a uzgadnia 
się rozwiązanie gdzieś wewnątrz prze
działu [0, M]. Taki problem brzegowy 
wydaje się być dobrze postawiony. 
Należy jednak podkreślić, że powyżej 
zaprezentowane rozumowanie nie ma 
waloru ścisłego dowodu matematycz
nego.

Następny kłopot ma zupełnie inny 
charakter i związany jest z równaniem 
stanu. Materię gwiazdową nie zawsze 
można traktować jak gaz doskonały. W 
czasach Eddingtona nie wiedziano o 
tym, ale obecnie wiemy, że w zaawan
sowanych ewolucyjnie stadiach nastę
puje degeneracja materii w jądrze 
gwiazdy i wtedy trzeba stosować zu
pełnie inne równanie stanu. Dla mate
matyka nie ma w tym żadnego proble
mu: mamy w takim wypadku do czy
nienia z innym układem równań, a za
tem inaczej będzie wyglądać jego roz
wiązanie. Ale, gdy mówimy o gwiaz
dach, to widzimy, że teraz możemy 
zbudować z tej samej porcji masy wie
le różnych modeli, w zależności od te
go, jakie równanie stanu w danej częś
ci gwiazdy zastosujemy.

I wreszcie kłopot związany ze sta
bilnością otrzymanego modelu. Oka
zuje się mianowicie, że jeżeli wy
znaczony z rozwiązania gradient tem
peratury jest w jakimś obszarze mode
lu zbyt stromy -  stromszy od pewnej 
wartości krytycznej, pojawia się niesta
bilność konwekcyjna. W przenoszeniu 
energii zaczyna grać rolę konwekcja, a 
równanie (3) przestaje w tym obszarze 
obowiązywać. Należy je zastąpić in
nym, zresztą też dobrze znanym. Sytu
acja jest podobna, jak w wypadku rów

nania stanu. Inny układ równań będzie 
miał inne rozwiązanie, też być może 
jednoznaczne. Widzimy tu jednak do
bitnie różnicę między rozwiązaniem 
danego układu równań (w naszym wy
padku (l)-(5)), a istnieniem odpowie
dniego modelu gwiazdy. Istniejące roz
wiązanie może w ogóle nie być reali
zowalne w przyrodzie! Dopiero dodat
kowa analiza stabilności informuje nas
0 ewentualnej konieczności wprowa
dzenia odpowiednich modyfikacji w 
równaniach, tak by opisywały one le
piej rzeczywistość. A niestabilność 
konwekcyjna, to nie jedyna niestabil
ność, która może wystąpić w gwiaz
dach. Może się np. okazać, że dany 
model jest niestabilny pulsacyjnie, co 
pociąga za sobą konieczność uchylenia 
równania równowagi hydrostatycznej i 
zastąpienia go przez równanie ruchu. 
Oczywiście matematyk znów nie 
widziałby problemu: zastąpienie jedne
go równania innym zmienia po prostu 
układ, nie naruszając automatycznie 
jednoznaczności rozwiązania.

Podsumowując artykuł widzimy, że 
dla zbudowania realistycznego modelu 
gwiazdy nie wystarczy umiejętność 
sprecyzowania warunków brzegowych
1 rozwiązania danego układu równań, 
ale niezbędna jest dodatkowa wiedza 
na temat tego, jakie równania należy 
zastosować przy opisie badanej przez 
nas konfiguracji. Można by zapewne 
„ratować” dyskutowane twierdzenie 
rozszerzając jego założenia i uściślając 
dodatkowe warunki, jakie muszą być 
spełnione, by w wyniku otrzymać tyl
ko jeden model gwiazdy. Tylko to już 
nie będzie twierdzenie Russella-Vogta, 
a poza tym, nigdy nie będziemy wie
dzieli, czy do końca usunęliśmy źródła 
wszystkich możliwych niejednoznacz
ności. Nowe odkrycia mogą spowodo
wać konieczność wprowadzenia no
wych, dodatkowych założeń, czy wa
runków, niezbędnych dla utrzymania 
prawdziwości tezy twierdzenia. Czy 
ma to sens? Czy po prostu nie lepiej 
zrezygnować ze zbyt kategorycznych 
stwierdzeń na rzecz ostrożniejszego o- 
pisu rzeczywistych obiektów badań, 
np.: „w obecnym stanie wiedzy wydaje 
się, że ...”? Ta ostatnia uwaga stosuje 
się oczywiście nie tylko do gwiazd, ale 
do każdego układu fizycznego istnie
jącego w przyrodzie.

Profesor Kazimierz Stępień, znawca 
gwiazd magnetycznych, był dyrekto
rem Obserwatorium Astronomicznego, 
a  obecnie je s t  Prodziekanem Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Mamy nadzieję, że  pomimo piastowa
nych funkcji ma jeszcze  poczucie humo
ru i nie obrazi się za  załączone do tek
stu ilustracje...

.-..'O'':-
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SN 1993 J
Czytelnicy
obserwujq

W dwóch poprzednich zeszytach 
relacjonowaliśmy odkrycie oraz 
pierwsze miesiące profesjonalnych 
obserwacji supernowej SN 1993J w 
galaktyce M81 (NGC 3031). Su
pernową obserwowali również nasi 
Czytelnicy. Jak zwykle niezawodny 
w takich sprawach Jerzy Speil z 
Wałbrzycha nadesłał wykonaną 
przez siebie wizualną krzywą blas
ku supernowej (rysunek obok). 
Obserwacje zaczynają się w okoli
cach wtórnego maksimum superno
wej, ale ich zgodność z fotoelekt- 
rycznymi danymi w barwie V -  po
równaj rys. 2 na stronie 84, PA 
2/93 -  jest znakomita.

Cztery noce później rozpoczął obserwacje fotogra
ficzne Leszek Marcinek z Lublina. Na pierwszym z 
prezentowanych zdjęć supernowa prezentuje się do
skonale, pomimo złego ustawienia ostrości, następne 
-  zważywszy sprzęt jakim dysponował nasz Czytel
nik -  są już nienaganne. Szkoda trochę, że każde ze 
zdjęć ma nieco inną orientację stron świata 
(porównaj zdjęcie na str. 83, PA 2/93). Wszystkie 
zdjęcia wykonano przy pomocy obiektywu fotogra
ficznego MTO 1000/100 z filtrem UV (rozumiemy, 
że obcinającym ultrafiolet) na filmie Kodak TMAX 
3200 z czasami ekspozycji odpowiednio: 20, 12 i 12 
minut. (in)
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donosy Polacy o swoich odkryciach

„Naukowcy z Johns Hopkins University i Centrum Astronomicznego im. M. Ko
pernika w Warszawie rozwiązali zagadkę, która gnębiła astronomów przez po
nad 30 lat: dlaczego niebo obserwowane w zakresie rentgenowskim świeci tak 
jasno?".

Tak brzmi początek artykułu, jaki ukazał się 13 września 1993 w skromnej ga
zetce uniwersyteckiej Johns Hopkins. Odkrycie wzbudziło jednak tak duże zainte
resowanie, że już nazajutrz ukazał się na jego temat spory artykuł w The New 
York Times, a parę dni później (18 września) w Science News. No cóż, nie co 
dzień trafia się na łamy gazet. Tomy czasopism astronomicznych są opasłe, ale 
tylko nieliczne z tych prac są na tyle ważne i ciekawe, żeby mogły zainteresować 
czytelników prasy codziennej w tym zaganianym świecie. A nam jest tym przyjem
niej, że 213 tak wyróżnionej grupy odkrywców to „nasi". Kim więc są i co odkry
li?

Ta silna grupa to prof. Julian Królik z Johns Hopkins oraz prof. Andrzej 
Zdziarski i mgr Piotr Zycki z Centrum Astronomicznego w Warszawie. Zatem 
„nasi" tym razem to nie emigranci, a prawdziwi żywi ludzie pracujący zasad
niczo w kraju.

Wagę problemu, którym ci trzej astronomowie się zajęli, dobrze ilustruje fakt, 
że prof. Giacconi, odkrywca rentgenowskiego promieniowania tła, ubolewa nad 
tym, iż odkrycie to jak dotychczas nie zostało uhonorowatie nagrodą Nobla...

W swym wywiadzie Julian Królik skromnie zaznacza: „ to, co zrobiliśmy, jest 
tylko ostatnim krokiem w długim łańcuchu wydarzeń." Ten krok trzeba było jed
nak zrobić. A jak to było? Oddajmy głos Andrzejowi Zdziarskiemu. (b)

Tajemnica rentgenowskiego

tła -  rozwiązana!
Andrzej A. Zdziarski

Przez kosmiczne tło rozumie się w 
astronom ii izotropowe (takie samo 
we wszystkich kierunkach) promie
niowanie docierające spoza naszej 
Galaktyki. Najsłynniejszym tłem  je 
s t tło mikrofalowe, pochodzące z 
wczesnych epok rozwoju wszech
świata. Mniej może znanym  je s t 
fakt, że kosm iczne tło obserwuje 
się w  całym zakresie fal, od radio
wych do gamma. Szczególnie do
brze zbadanym  tłem  kosmicznym 
je s t tło rentgenowskie, nazywane 
także tłem  X.

Widmo tła  X tworzy charakterys
tyczny pik n a  ok. 30 keV (zob. ry
sunek). Pochodzenie tego tła było 
przez wiele la t jed n ą  z większych 
zagadek astronom ii. Jego pocho
dzenie z wczesnego W szechświata 
m ożna wykluczyć (dyskusja tego 
je s t poza ram am i tego artykułu). 
Naturalnym i kandydatam i n a  źró
dła tła  X są  tzw. aktywne galaktyki, 
które sam e em itują duże ilości pro
m ieniowania X (zob. artykuł P. 
Życkiego w  PA 3-4/19.92). Tym nie
mniej bardzo silnym argum entem  
przeciwko pochodzeniu tła  X z ak 

tywnych galaktyk była niezgodność 
kształtu ich widm z kształtem  wid
m a tła  X. Od początku la t 80-tych 
(po obserwacjach przez satelity 
Einstein i HEAO-1) 
uważano, że więk
szość aktywnych ga
laktyk m a widmo 
potęgowe z wykład
nikiem 0.7 od 1 keV 
do 100 keV. Takie 
widmo je s t zupełnie 
różne od widma tła 
X. Nawet ukuto  n a 
zwę n a  tę niezgod
ność: paradoks wid
mowy. Niezgodność 
ta  bardzo męczyła 
astrofizyków, którzy 
nie byli w stanie wy- 
myśleć żadnego roz
sądnego alternatyw
nego modelu.

W międzyczasie 
n asza  wiedza o wid
m ach aktywnych 
galaktyk powiększa
ła  się. Milowym kro
kiem były obserwa

cje dokonane kilka la t tem u przez 
japońskiego satelitę Ginga (PA 
1/1992). Okazało się, że widm a te 
powyżej 10 keV podnoszą się do gó- 
ty, tak, że wykładnik widmowy od 
10 do 20 keV wynosi ok. 0.3. W ro
ku  1992 ogłoszono wyniki obserwa
cji aktywnych galaktyk przez detek
tor OSSE n a  pokładzie satelity 
GRO. Pokazały one, że w idm a w 
zakresie 50-300 keV m ają zagięcie 
do dołu, typowo przy energii ok. 
100-200 keV (zob. artykuł o GRO w 
tym zeszycie). Tak więc prosty ob
raz z początku la t 70-tych widma z 
jednym  wykładnikiem widmowym 
równym 0.7 znacznie się skompli
kował. Obecnie wiemy, że widmo 
m a silny pik n a  ok. 100 keV.

W tej sytuacji było bardzo 
łatwym zauważenie konsekwencji 
dla pochodzenia tła  X. O ile z s u 
m owania widm potęgowych dostaje 
się też widmo potęgowe, to z sum o
w ania widm z pikiem n a  100 keV 
m ożna łatwo dostać widmo z pi
kiem  n a  30 keV, jeżeli tylko typowe 
przesunięcie ku  czerwieni wynosi 
z = 2. Odpowiednie obliczenia zo- 
stały wykonane i przedstawione w 
artykule w  The Astrophysical Jo u r
nal (Letters) (Zdziarski, Życki i Kró
lik, 1993, Nr 414, str. 181). Zgod
ność z danymi obserwacyjnymi 
okazała się znakomita.

Tak więc paradoks widmowy 
okazał się paradoksem  pozornym, 
spowodowanym niedokładnymi d a
nymi. Niedokładność ta  polegała n a  
bardzo dużych błędach pomiarów 
przy energiach powyżej 10 keV, 
tak, że widm a z satelitów E instein i 
HEAO-1 mogły być interpretowane 
jako widma potęgowe (jest to zwyk
le hipoteza zerowa w  astronom ii X i 
gamma).
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Porównanie obserwowanego widma tła X (krzyżyki i kon
tur błędu) z modelem zakładającym pochodzenie tła z ak
tywnych galaktyk (krzywa ciągła). Bardzo dobra zgodność  
między modelem i danymi jest osiągnięta w zakresie 2-100 
keV. W zakresie niższych i w yższych energii dominują do
datkowe, nieuwzględnione procesy.
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Obrączkowe zaćmienie Słońca - 10 maja 1994

Całkowite zaćmienie Słońca (faza częściowa) - 22 lipca 1990

fot. Sławomir Kruczkowski

Miasto Początek Wysokość Maksimum Wysokość Koniec Wysokość Faza maks

Gdańsk 19h37m 7° 20h27m 1° 21h13m -5° 0.383
Kraków 19 40 4 20 31 -3 21 19 -9 0.445
Lublin 19 39 3 20 28 -3 21 15 -9 0.409
Łódź 19 39 5 20 29 -1 21 17 -7 0.417
Olsztyn 19 38 5 20 26 -1 21 13 -6 0.381
Poznań 19 39 7 20 30 0 21 18 -6 0.422

Szczecin 19 38 8 20 29 2 21 18 -4 0.419

Warszawa 19 39 4 20 28 -2 21 15 -8 0.401

Wrocław 19 40 6 20 31 -1 21 20 -7 0.442
Wszystkie momenty podano w czasie letnim



r

1994



Częściowe zaćmienie Księżyca -  25 maja 1994

Całkowite zaćmienie Księżyca -  9 luty 1990
fot. Janusz Ślusarczyk

Moment Azymut Wysokość
Początek zaćmienia półcieniowego: 2h14m

Początek zaćmienia częciowego: 3h37m
Moment maksymalnej fazy: 4h30m

Koniec zaćmienia częściowego: 5h23m
Koniec zaćmienia półcieniowego: 6h43m

Faza maksymalna 0.248

+38°
+54°
+64°
+73°
+87°

+ 11°

+ 2°

-5°
- 12°

Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim dla miejsca o współrzędnych X=20° i (p=50c



Eksperym entalna graw itacja uhonorow ana: 
J . Taylor i R. Hulse laureatami Nagrody Nobla!

■  ^  W Cg

zaPSR (fMy 
1913+16 :
Tegoroczna Nagroda Nobla w dzie
dzinie fizyki przypadła astronomom, 
ku radości całego środowiska, a w 
szczególności tych z nas, którzy zaj
mują się zagadnieniami związanymi 
z pulsarami radiowymi i ich licznymi 
zastosowaniami. Dwaj laureaci, Jo 
seph Taylor i Russel Hulse, obaj 
pracujący na Uniwersytecie Prince
ton, podzielili się „Noblem”  za od
krycie podwójnego pulsara, którego 
późniejsze, systematyczne obserwa
cje wykazały, ze jest on idealnym 
„kosmicznym laboratorium grawita
cyjnym” . Długookresowe pomiary 
chronoinetrażowe tego obiektu, któ
ry oficjalnie nazwany został PSR 
1913+16, doprowadziły do udowod
nienia w przekonywający sposób, że 
ten podwójny układ gwiazd neutro
nowych emituje kwadrupolowe pro
mieniowanie grawitacyjne, dokła
dnie tak jak  to przewidziała Ogólna 
Teoria Względności Einsteina 
(OTW, por. rysunek). Pisanie o tym 
wydarzeniu jest dla innie wyjątkową 
przyjemnością, ponieważ od ponad 
trzech lat współpracuję z Joe Taylo
rem w pracach związanych z zasto
sowaniem podwójnych pidsarów w 
fizyce grawitacji.

PSR 1913+16 odkryty został w 
1974 roku przy pomocy 305-metro- 
wego radioteleskopu w Arecibo (Puer
to Rico). Joe Taylor i jego student 
Russ Hulse zaangażowani byli w tym 
czasie w intensywny program poszuki
wania pulsarów, wykorzystując fakt, 
że ze względu na „generalny remont” 
teleskopu, normalne obserwacje 
wymagające śledzenia obiektów na 
niebie nie były możliwe. Wśród kilku
dziesięciu nowych, „zwykłych” pulsa
rów, o których odkryciu Russ Hulse 
napisał w swojej pracy doktorskiej, 
znalazł się jeden, który okazał się być 
w układzie podwójnym o okresie orbi
talnym 8 godzin, rozmiarach orbity ok. 
jednej średnicy Słońca, z masywnym 
(1.4 masy Słońca) towarzyszem, który 
jest prawie na pewno drugą gwiazdą 
neutronową. Był to PSR 1913+16, 
i za to właśnie odkrycie były doktorant 
i jego promotor dostali Nagrodę Nobla 
19 lat później!

Do czasu tego zadziwiającego od
krycia, wszystkie testy OTW ogra
niczone były do warunków „słabego 
pola grawitacyjnego”, tj. do warunków 
ziemskich (np. pomiar poczerwienienia 
grawitacyjnego przez Pounda i Rebke) 
i do naszego Układu Słonecznego (np. 
historyczna obserwacja odchylania 
światła gwiazd przez pole grawitacyjne

Słońca w 1919 roku przez Eddingtona, 
czy też cały szereg testów przeprowa
dzonych przy pomocy dalekosiężnego 
radaru przez Irwina Shapiro). W szcze
gólności, żadne z prób bezpośredniego 
wykrycia fal grawitacyjnych przewi
dzianych przez OTW, przy pomocy 
„ziemskich” detektorów, nie zostały 
uwieńczone powodzeniem.

PSR 1913+16 jest w zasadzie niez
wykle precyzyjnym zegarem (o do
kładności porównywalnej z dokła
dnością najlepszych ziemskich zega
rów atomowych), poruszającym się po 
ciasnej, mocno spłaszczonej orbicie z 
prędkością sięgającą 0.1% prędkości 
światła, wraz z masywnym, niemalże 
„punktowym” towarzyszem o średnicy 
około 20 km. Tego rodzaju naturalna 
aranżacja, jak zauważono niemalże na
tychmiast po odkryciu PSR 1913+16, 
gwarantuje możliwość dokładnego 
mierzenia całego szeregu efektów rela
tywistycznych poprzez analizę zmian 
w „chodzie” orbitującego pulsarowego 
zegara. Rzeczywiście, w miarę upływu 
czasu, Joe Taylor i jego współpra
cownicy kolejno wykryli relatywis
tyczną precesję orbity pulsara (4.2 
stopni/rok w porównaniu z 43 sekun
dami łuku/wiek w wypadku orbity 
Merkurego!), efekty poczerwienienia 
grawitacyjnego i dylatacji czasu i wre-
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szcie najtrudniejsze do wykrycia, stop
niowe skracanie się okresu orbitalnego 
(76 mikrosekund/rok) wywołane nie
malże na pewno przez unoszenie ener
gii z orbitującego układu podwójnego 
przez fale grawitacyjne *). Załączony 
rysunek, który ilustruje dokładność z 
jaką skracanie się okresu orbitalnego 
pulsara jest wyjaśniane przez OTW (w 
przeciwieństwie do innych, „konku
rencyjnych” teorii grawitacji) jest 
niesłychanie popularny we wszelkich 
tekstach na temat OTW, a także figuru
je on na koszulkach bardzo chętnie 
noszonych przez studentów na wydzia
le fizyki uniwersytetu w Princeton! 
Odkrycie PSR 1913+16, uwieńczone 
tym przekonującym dowodem na ist
nienie fal grawitacyjnych nadało nowy 
wymiar fizyce grawitacji i dostarczyło 
niesłychanie precyzyjnego narzędzia 
do dalszych badań w tej dziedzinie.

** Efekty relatywistyczne dla układu z PSR 
1913+16 były szeroko dyskutowane w artykule 
T. Jarzębowskiego w PA 3/91, str. 106 (red.)

Nic dziwnego więc, że jego autorzy, 
zgodnie z oczekiwaniami otrzymali te
goroczne „Noble”. Warto tez dodać, że 
jeden z dwóch laureatów poprzedniej 
„astronomicznej” Nagrody Nobla 
(Anthony Hewish w 1974 roku) 
otrzymał ją za pracę związaną z pulsa- 
rami; było nią mianowicie odkrycie 
tych fascynujących obiektów (razem z 
Jocelyn Bell) w 1968 roku!

Od czasu odkrycia podwójnego pul
sara Hulse’a i Taylora znaleziono cały 
szereg tego rodzaju obiektów, ale tylko 
w nielicznych przypadkach ich charak
terystyki orbitalne okazały się być do
statecznie „relatywistyczne”, aby moż
na było je wykorzystać jako kosmiczne 
laboratoria fizyki grawitacji. Tak się 
złożyło, że jeden z tych rzadkich, 
„użytecznych” pulsarów, PSR 1534 
+12 (którego szczęśliwym i niezbyt 
skromnym odkrywcą jest autor tej no
tatki), okazał się być jeszcze lepszym 
próbnikiem efektów relatywistycznych 
w masywnych układach podwójnych

aniżeli jego prototyp, PSR 1913+16. 
Dzięki temu, od czasu jego odkrycia w 
1990 roku, udało się zmierzyć wszyst
kie efekty obserwowane w PSR 1913 
+16 (włącznie z emisją fal grawitacyj
nych), a także dwa dodatkowe para
metry związane z zapóźnieniem syg
nału pulsara wywołanym przez krzy
wiznę czasoprzestrzeni spowodowaną 
przez obecność masywnego towarzy
sza -  efekt znany z badań radarowych 
w Układzie Słonecznym jako zapóź- 
nienie Shapiro Dalsze testy OTW i 
innych teorii grawitacji w warunkach 
silnego pola grawitacyjnego przy po
mocy tych dwóch niezwykłych 
„kosmicznych zegarów” są celem ba
dań, które wspólnie z Joe Taylorem 
prowadzimy już od pewnego czasu. 
Ale to już zupełnie inna historia...

Aleksander W olszczan

Inne interesujące informacje na ten temat 
można znaleźć w rozmowie z autorem notatki w 
PA 2/92, str. 53 (red.)

L A T A
Przewidziana przez teorię emisja fal grawitacyjnych powoduje stopniowe skracanie się okresu or
bitalnego, co przejawia się poprzez narastające przesunięcie fazy orbitalnej -  coraz szybsze 
przejścia przez periastron. Ten słynny rysunek prezentowany był już w Postępach (PA 3/91, str. 
111), ale wówczas obejmował pomiary do 1988 roku. Dziś, dzięki uprzejmości samego J. Taylora, 
możemy zaprezentować najnowsze dane! Punkty obserwacyjne w dalszym ciągu leżą dokładnie 
na krzywej przewidywanej przez teorię.
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Polacy o swoich odkryciach donosy menm
Ale obrodziło... W październiku polska astronomia lak zajaśniała w mass mediach (ale brzydki wy
raz! za to krótki), ze wyliczanie tego chwilę potrwa. Radio, telewizyjna stacja NTW, Życie Warszawy, 
Sztandar Młodych, Express Wieczorny, Rzeczpospolita, Kulisy, Krakowski Czas — to w kraju. Za 
granicą -  specjalna konferencja prasowa zorganizowana przez Princeton University i artykuły w 
wielu gazetach, w tym w 19 października w The New York Times. A  chodziło o zepsucie przyjemnoś
ci kosmologom.

Odkrycie pierwszej
mikrosoczewki grawitacyjnej 
w kierunku Centrum Galaktyki

Andrzej Udalski

Z rozważań dynamicznych ruchu materii w naszej Galaktyce oraz w skali całych gromad galaktyk 
wiadomo, że masy jest więcej, niż to widać. Większość kosmologów uważa, że ta ciemna, brakująca 
masa to jakieś egzotyczne cząstki. Tak im jest wygodniej, bo wtedy można zapostulować, że tych 
cząstek jest dziesięć czy więcej razy tyle, co zwykłej materii i uzyskać dzięki temu model Wszechświata 
bez krzywizny, w którym łatwo coś sobie można porachować. Jest jednak druga hipoteza, bardziej 
przyziemna, a mianowicie, że ciemna materia to słabo świecące małomasywne gwiazdy (nawet o ma
sach tak małych ja k  Jowisz, a więc właściwie ju ż  nie gwiazdy, a planety!), stare białe karły, gwiazdy 
neutronowe i ewentualnie czarne dziury. Ja k  to sprawdzić?

W  1986 roku prof. Paczyński zaproponował, że to da się zrobić, wykorzystując zjawisko mikro- 
soczewkowania (patrz PA 3/1993). Trzy grupy rozpoczęły poszukiwania tego efektu: grupa polska z 
Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie (artykuł o projekcie jest w PA 4/1991), grupa ame
rykańska i grupa francuska. Projekt grupy amerykańskiej nosi nazwę MACHO (ang. Massive Com
pact Ilalo Objects), a francuskiej równie wdzięczną nazwę EROS (fr. Experience de Recherche 
d ’Objects Sombres). Projekt polski nie ma dobrej nazwy -  nasze poczucie humoru na taką frywol- 
ność nie pozwala. Chociaż, gdyby do urzędowej nazwy OGLE dodać Warsaw, ju ż  byłoby coś...

No i jest! Wszystkie trzy grupy coś złapały równocześnie! O odkryciu donoszą: Udalski i in. (Acta 
Astron. 43, 289), Alcock i in. (Nature 365, 621) iAubourg i in. (Nature 365, 623). Kosmologowie co 
prawda mają jeszcze trochę czasu na reformę, bo przebadanie kolejnych paru milionów gwiazd za
jm ie parę lat, ale na wszelki wypadek ju ż  powinni zabrać się do pracy. A o odkryciu, specjalnie dla 
nas, na świeżo, pisze Andrzej Udalski. (b)

Powszechnie uważa się, że masa Wszech
świata obserwowana w postaci świecących 
obiektów: gwiazd, galaktyk itp., stanowi 
zaledwie drobną jego część nie prze
kraczającą kilkunastu procent. Pozostała 
część to ciemna, nieświecąca materia, o 
której obecności możemy jedynie przy
puszczać na podstawie pewnych pośredni
ch faktów obserwacyjnych, jak np. krzywe 
rotacji galaktyk. Co stanowi ową nie
widoczną materię -  nie wiemy. Być może 
są to małomasywne, słabe gwiazdy, 
„brązowe karły” -  obiekty, które nigdy nie 
stały się prawdziwymi gwiazdami z powo
du zbyt małej masy, czy też planety typu 
Jowisza i Ziemi. Inną możliwością jest, że 
na materię tę składają się egzotyczne, ma
sywne, słabo oddziałujące cząstki elemen
tarne tzw. WIMPs, które jak dotąd 
pozostają obiektami czysto hipotetyczny
mi. Z czego składa się ciemna materia i ile 
jej jest we Wszechświecie, to jedno z pod
stawowych pytań współczesnej astrofizyki

i kosmologii. Znając odpowiedź na to py
tanie, można by rozwiązać wiele proble
mów -  począwszy od tak podstawowych 
jak ewolucja Wszechświata czy powstawa
nie galaktyk.

Czy jednak można zaobserwować coś, 
czego nie widać? Oczywiście, bezpośred
nio jest to niemożliwe. Możemy jednak 
szukać pośrednich dowodów istnienia ta
kich obiektów, jeżeli oddziaływują one na 
otoczenie, w szczególności gdy zakłócają 
w jakiś sposób promieniowanie innych 
świecących ciał. W 1986 roku prof. Boh
dan Paczyński z Uniwersytetu Princeton 
zaproponował metodę badania ciemnej 
materii znajdującej się w halo otaczającym 
naszą Galaktykę przy użyciu zjawiska 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Zja
wisko to (opisane szczegółowo w PA 
4/1991 i 3/1993) jest wynikiem przewi
dzianego przez Ogólną Teorię Względnoś
ci efektu ugięcia promieni świetlnych w 
polu grawitacyjnym. W dużej skali wyni

kiem zjawiska są wielokrotne obrazy źró
dła, np. kwazarów soczewkowanych przez 
galaktyki lub gromady galaktyk. Jeśli 
ogniskująca masa jest niewielka, rzędu 
masy gwiazd czy planet, dodatkowe obra
zy pojawiają się tak blisko siebie (rzędu 
0."001), że nie jest możliwe ich rozdziele
nie. Jednak całkowity blask źródła zwięk
sza się. Zjawisko takie nazywamy właśnie 
mikrosoczewkowaniem. Ponieważ obiekt 
soczewkujący na skutek ruchu w prze
strzeni zmienia swoje położenie w stosun
ku do źródła, pojaśnienie gwiazdy ulega 
zmianie w bardzo charakterystyczny spo
sób. Krzywa zmian blasku jest symetrycz
na względem momentu maksimum blasku, 
jest także achromatyczna, bo ugięcie pro
mieni nie zależy od długości fali światła. 
Czas trwania zjawiska oraz stopień pojaś
nienia zależy m.in. od masy obiektu 
soczewkującego. Zatem z obserwacji mo
żemy wyciągać wnioski o masie niewi
docznej, ciemnej materii.

Wystąpienie zjawiska mikrosoczewko
wania wymaga precyzyjnego ustawienia 
się źródła światła, obiektu soczewkującego 
i obserwatora wzdłuż jednej linii. Jednak 
prawdopodobieństwo takiego ustawienia 
jest niezwykle małe. Aby więc zwiększyć 
szansę zarejestrowania zjawiska należy 
obserwować dużą liczbę gwiazd jed
nocześnie. Naturalnymi obszarami do tego 
typu obserwacji są gęste pola gwiazdowe 
w kierunku ku Centrum naszej Galaktyki, 
czy sąsiednie galaktyki jak na przykład 
Wielki Obłok Magellana. Jednak nawet 
dla tych obszarów prawdopodobieństwo 
jest niewielkie. Z obliczeń prof. Paczyń
skiego wynika, że zaledwie jedna gwiazda 
na milion jest w danym momencie pojaś- 
niona o ponad 0.3 mag przez zjawisko 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego w 
kierunku ku Centrum Galaktyki czy Wiel
kiego Obłoku Magellana. Obiektami so- 
czewkującymi są w tym przypadku znaj
dujące się pomiędzy nami a gwiazdami 
ciemne obiekty tzw. halo galaktycznego. 
W przypadku obserwacji w kierunku ku 
Centrum Galaktyki gwiazdy dodatkowo 
mogą być soczewkowane przez ciemne 
obiekty z dysku galaktycznego, ale praw
dopodobieństwo tej składowej jest około 
dwa razy mniejsze niż w przypadku halo.

Aby więc wykryć zjawisko mikro
soczewkowania, konieczne jest monitoro
wanie w długiej skali czasowej wielu mi
lionów gwiazd i wyselekcjonowanie tych, 
dla których krzywe zmian blasku podobne 
są do teoretycznie przewidzianego kształ
tu. W połowie lat osiemdziesiątych było to 
technicznie niemożliwe. Jednak ogromny 
postęp w dziedzinie elektronicznych dete
ktorów promieniowania, wielkości ich po
wierzchni, oraz szybkości przetwarzają
cych dane komputerów zmienił tę sytua-

Postępy Astronomii 4/1993 171



donosy Polacy o swoich odkryciach

mikrosoczewkowania, jednak cały ten 
materiał obserwacyjny jest jednocześnie 
przebogatym źródłem dla innych niezależ
nych projektów badawczych. M.in. na je 
go podstawie rozpoczęto badania struktury 
naszej Galaktyki, odkryto tysiące nowych 
gwiazd zmiennych itp. Pragniemy aby po 
pewnym czasie mogła z niego korzystać 
cała społeczność astronomiczna świata. 
Nastąpi to przez udostępnienie obrazów i 
baz danych fotometrycznych w archiwach 
publicznych. Już teraz można przez sieci 
komputerowe otrzymać z NASA NSS Da
ta Center obrazy uzyskane w 1992 roku.

W celu identyfikacji zjawisk mikro
soczewkowania w ogromie zebranych da
nych opracowano następującą procedurę. 
Z obserwacji zebranych w 1992 roku wy
selekcjonowano około 1 100 000 gwiazd, 
których blask w trakcie całego sezonu 
spełniał założone kryteria stałości. Utwo
rzyły one tzw. bazę danych obiektów sta
łych w 1992 roku. Następnie każdą nową 
obserwację wykonaną w 1993 roku po
równywano z danymi z bazy danych obie
któw stałych. Jeśli jasność danego obiektu 
różniła się o więcej niż 3 sigma od średniej 
z 1992 roku, obiekt taki był specjalnie za
znaczany. Gdy dany obiekt został za
znaczony więcej niż 4 razy, zmiany jego 
jasności były analizowane dokładniej. Po 
przepuszczeniu wyników fotometrii przez 
różnego rodzaju filtry (selekcji gwiazd 
zwiększających jasność, odrzucające obie
kty zmieniające się przypadkowo itp.) 
pozostały obiekty zmieniające swą jasność 
w sezonie 1993 i mające blask większy niż 
w 1992 roku. Oczywiście tylko mała część 
z nich to kandydatki na mikrosoczewki -  
znakomita większość to po prostu zmienne 
długookresowe lub nieregularne.

Po przeanalizowaniu blisko 650 000 
obiektów z bazy danych gwiazd stałych, 
znaleziono obiekt, którego krzywa zmian 
blasku dokładnie odpowiada teoretycznie 
przewidzianej krzywej zmian blasku mik
rosoczewki. Blask gwiazdy o numerze 
BW7 I 117281 z pola znajdującego się w 
Oknie Baadego wzrósł o około jedną wiel
kość gwiazdową, osiągnął maksimum 15 
czerwca 1993 roku by następnie spaść do 
poziomu z 1992 roku. Krzywą zmian blas
ku przedstawia zamieszczony obok rysu
nek 2. Linia ciągła ilustruje przebieg naj
lepszego dopasowania teoretycznej krzy
wej zmian blasku. Mozaika złożona z 
czterech kawałków obrazów CCD przed
stawia mikrosoczewkowaną gwiazdę w 
czterech momentach w 1993 roku.

Cechy fotometryczne krzywej zmian 
blasku wskazują, że udało się zarejestro
wać pierwsze zjawisko mikrosoczewkowa
nia grawitacyjnego w kierunku ku Cen
trum Galaktyki. W 1992 roku blask gwiaz
dy był stały ze średnią jasnością V=20.35 i

4  IX 1993

Rys. 1 Cztery obrazy nieba z kamery CCD w odstępie kilku miesięcy. Gwiazda A, zaznaczona strzałką, czyli 
obiekt BW7 1117281, jest wyraźnie najjaśniejsza 19 czerwca, natomiast ma tę samą jasność w kwietniu i 
we wrześniu tego roku. Gwiazda B jest gwiazdą porównania.

cję. W 1991 roku z inicjatywy prof. 
Paczyńskiego rozpoczął się największy w 
historii polskiej astronomii projekt obser
wacyjny o nazwie „The Optical Gravita
tional Lensing Experiment” (OGLE). 
Trzon zespołu stanowią astronomowie z 
Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Warszawskiego (obok autora tego 
artykułu, dr Michał Szymański, dr Janusz 
Kałużny i prof. Marcin Kubiak); udział w 
projekcie biorą również astronomowie z 
Princeton University Observatory i Carne
gie Institution of Washington.

Głównym celem projektu jest zidentyfi
kowanie jak największej liczby zjawisk 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego, by 
na podstawie zebranego materiału wycią
gać wnioski o strukturze ciemnej, niewi
docznej materii. Obserwacje prowadzone 
są w kierunku ku Centrum Galaktyki. 
Dwie inne grupy realizują podobne duże 
projekty w kierunku Wielkiego Obłoku 
Magellana: australijsko-amerykańska 
MACHO i francuska EROS.

Obserwacje OGLE rozpoczęły się w 
kwietniu 1992 roku i prowadzone są w 
wysokogórskim obserwatorium astrono
micznym Las Campanas w Chile -  jednym

z najlepszych miejsc obserwacyjnych na 
Ziemi. Znakomity seeing umożliwia obser
wacje bardzo gęstych pól gwiazdowych w 
kilku oknach w okolicy Centrum 
Galaktyki (np. Okno Baadego), gdzie ab
sorpcja międzygwiazdowa jest na tyle 
mała, że widzimy obszary z prawie same
go Centrum Drogi Mlecznej. Teleskop o 
średnicy 1 metra z detektorem CCD duże
go formatu (2048 na 2048 pikseli) używa
ny jest do otrzymywania elektronicznych 
obrazów nieba. Obrazy te odbierane są na
stępnie przez automatyczny system reduk
cji, specjalnie przygotowany na potrzeby 
projektu OGLE. Jako wynik końcowy 
otrzymuje się fotometrię gwiazd zareje
strowanych na każdym obrazie. Typowo 
każdy obrazek zawiera około 200 000 
gwiazd. Każdej nocy obserwowanych jest 
co najmniej 20 pól, czyli około 4 miliony 
gwiazd. Sezon obserwacyjny Centrum 
Galaktyki trwa około 150 dni w roku.

W ciągu dwóch sezonów obserwacyj
nych 1992 i 1993 zgromadzono około 
2000 obrazów Centrum Galaktyki, tj. 
około 16 Gigabajtów danych (400 min po
miarów fotometrycznych). Głównym ce
lem projektu OGLE jest detekcja zjawisk

10 IV 1993 19 VI 1993
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1=18.82. Krzywa zmian blasku podczas 
pojaśnienia jest symetryczna względem 
momentu maksimum zjawiska, gwiazda na 
początku sezonu 1993 miała jasność 
dokładnie taką jak w roku 1992 i 
powróciła do tego blasku po pojaśnieniu w 
sierpniu 1993. Zmiany jasności idealnie 
pasują do teoretycznie przewidzianych dla 
mikrosoczewki. Część rosnąca krzywej 
jest dość słabo pokryta obserwacjami ze 
względu na ograniczony dostęp do teles
kopu i wyjątkowo złą pogodę w tym okre
sie. Jednak gwiazda jest na tyle dobrze od
separowana od okolicznych gwiazd, że jej 
fotometria jest dobrej jakości i punkty na 
tej części krzywej są godne zaufania. 
Niestety, ze względu na konieczność ob
serwacji dużej liczby obiektów zrezygno
wano z równie częstego monitorowania 
pól w innej barwie, świadomie rezygnując 
z testowania achromatyczności zjawiska. 
Jednym z czynników decydujących był tu 
fakt, że duże poczerwienienie Centrum 
Galaktyki powoduje małą dokładność po
miarów wskaźnika barwy dla typowych 
obiektów z tych obszarów.

Choć cechy fotometryczne obiektu 
BW7 1 117281 wskazują z dużym prawdo
podobieństwem, że gwiazda ta była mikro- 
soczewkowana przez niewidoczny obiekt, 
należy pamiętać, że jest to jednak tylko 
kandydat na mikrosoczewkę. Jeśli w ciągu 
najbliższych lat blask gwiazdy będzie 
utrzymywał się na poziomie z 1992 roku 
nasze przekonanie, że obserwowaliśmy 
zjawisko mikrosoczewkowania potwierdzi 
się. Jeśli pojaśnienie powtórzy się, będzie 
to oznaczać, że najprawdopodobniej ob
serwowane zjawisko nie jest efektem mik
rosoczewkowania, bowiem prawdopodo
bieństwo jego powtórzenia się dla tego sa
mego obiektu jest praktycznie równe zeru.

Nie można oczywiście wykluczyć, że 
BW7 I 117281 to przedstawicielka jakiejś 
nowej klasy gwiazd zmiennych. Jednak 
fakt, że wśród ponad miliona gwiazd zare
jestrowano zaledwie jeden taki obiekt 
świadczy o tym, że musiałby to być bar
dzo rzadki rodzaj zmienności, co jest mało 
prawdopodobne. Z pewnością cenne 
byłoby uzyskanie widma gwiazdy co 
mogłoby rozstrzygnąć tę wątpliwość. 
Położenie gwiazdy na diagramie ko- 
lor-jasność wskazuje, że mamy do czynie
nia z typową gwiazdą z Centrum 
Galaktyki położoną na tzw. punkcie odejś
cia (tum-off) ciągu głównego.

Zakładając, że obserwowane pojaśnie
nie gwiazdy BW7 I 117281 wywołane 
było zjawiskiem mikrosoczewkowania 
można pokusić się o ocenę masy ciała 
soczewkującego. Znając czas trwania po

jaśnienia można, przy pewnych założe
niach teoretycznych, oszacować masę o- 
biektu soczewkującego na 0.3 M 0. Byłaby 
to więc małomasywna gwiazda późnego 
typu widmowego M.

Niemal jednocześnie o odkryciach kan
dydatów na zjawiska mikrosoczewkowa
nia poinformowały inne grupy prowadzące 
obserwacje w kierunku Wielkiego Obłoku 
Magellana. Wydaje się więc, że no
woczesna technika oraz specjalistyczne 
oprogramowanie umożliwiają rejestrację i 
identyfikację zjawiska mikrosoczewkowa
nia. Astronomowie mają więc w ręku po
tężne narzędzie do studiowania ciemnej,

niewidocznej materii. Aby jednak móc 
wyciągać bardziej ogólne wnioski 
dotyczące jej struktury konieczne będzie 
zarejestrowanie kilkudziesięciu czy nawet 
kilkuset zjawisk tego typu. Dużym kro
kiem naprzód dla projektu OGLE będzie 
uruchomienie pod koniec 1994 roku 
polskiego teleskopu fotometrycznego w 
obserwatorium Las Campanas, który prze
znaczony będzie m.in. do długofalowego 
programu poszukiwania zjawisk mikro
soczewkowania. Teleskop ten umożliwi 
obserwacje kilkunastokrotnie większej 
liczby gwiazd, co pozwoli na znacznie 
częstsze rejestrowanie mikrosoczewek.

bo
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R y s . 2 K rzyw a  blasku B W 7 1 1 172 8 1 w  roku 1992 (brak zm ienności) i w  roku 1993. R eg ularne , sym etryczne 
pojaśnienie w ido czn e  na dolnym  w ykresie ma dokładnie taki k szta łt, jakiego sp o d zie w a m y się w  p rzy p a d 
ku zjawiska m ikrosoczew kow ania graw itacyjnego.
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M oina napisać historię powstania CAMKu. Za
miast tego proponujemy Państwu rozmowę z 
profesorem Józefem Smakiem -  pierwszym Dy
rektorem CAMKu, a przede wszystkim człowie
kiem, którego energii i wytrwałości instytucja ta 
zawdzięcza w sporej mierze swoje istnienie, i dla 
którego CAMK stanowi sporą część jego życia.

Red: Poniew aż m am y m ów ić o 
początkach CAMKu, to  próbowałam w  
swojej w yobraźni sięgnąć m ożliw ie  
najdalej, do korzeni. M nie s ię  wydawa
ło, że  CAMK w Jakim ś sen s ie  wyniknął 
z tego, w  Jaki sposób prof. Piotrow ski 
patrzył na upraw ianie astronom ii w 
P olsce. Czy Pan by  się  z tym  zgodził?

JIS: Niewątpliwie tak, i wspomniał
bym to, nawet gdyby Pani nie zadała tego 
pytania. Bo Jest tak, że o tym, Jaka Jest 
instytucja, decydują instrumenty, decy
dują w arunki pracy, ale przede wszystkl- 
m  decydują ludzie. CAMK się nie zaczął 
w roku jego otwarcia, la t tem u piętnaś
cie, zaczął się dużo wcześniej, w latach 
pięćdziesiątych, jako Zakład Astronomii 
PAN, 1 to, jak i był w latach siedemdzie
siątych -  1 Jaki je s t teraz je s t wynikiem 
pracy, ogromnej pracy, ja k ą  włożyli nasi 
nauczyciele -  pani profesor Iwanowska i 
dwaj nieżyjący już  dziś profesorowie: 
Piotrowski i Zonn.

Red: Sam  sty l uprawiania astrono
m ii w  P olsce także je s t  w  jak im ś stop 
n iu  w ynik iem  nacisku, jak i profesor 
Piotrow ski położył na badania teore
tyczn e, poniew aż Polska n ie  m a ani 
odpow iednich  funduszy, an i k lim atu  
do prow adzenia obserwacji.

JIS: To niezupełnie tak  było. Kiedy 
prof. Piotrowski przyszedł z Krakowa do 
Warszawy, miał am bitny program obser
wacyjny dotyczący pomiarów polaryzacji. 
Z tego wyszło i niewiele, i dużo. Niewiele, 
bo pomiary byty trudne i nie udawały się 
n a  prymitywnych instrum entach w 
Ostrowiku, natom iast młodzi ludzie na
uczyli się to robić i później Krzysztof Ser- 
kowski został światowym autorytetem w 
tej dziedzinie, obserwując już poza grani
cami kraju, zaś Wojtek Krzemiński stał 
się wybitnym fotometiystą, autorem  wie
lu odkryć w dziedzinie gwiazd zmiennych 
1 podwójnych. Natomiast oprócz za
mierzonego programu obserwacyjnego 
profesor Piotrowski prowadził wykłady, a  
wykładał to, co sam  umiał najlepiej -  
astrofizykę teoretyczną, problematykę 
gwiazd zaćmieniowych i paradoksalnie ta  
właśnie działalność ukierunkowała cały 
szereg młodych ludzi: m. In. Bohdan 
Paczyński, Andrzej Kruszewski i ja  zaję
liśmy się gwiazdami podwójnymi, 1 to 
właśnie od strony teoretycznej.

Red: To p otem  zaw ażyło na kon ce
pcji CAMKu?

JIS: Z koncepcją CAMKu to było tak. 
Ówcześni młodzi, czyli my, byliśmy nie
zadowoleni z kilku rzeczy. Po pierwsze, z 
politycznych ograniczeń w wyjazdach za
granicznych, a  więc kontaktach z astro
nomią światową. Jeśli nie każdy i nie 
często może wyjechać, to może zrobili
byśmy coś takiego, żeby do nas ludzie 
przyjeżdżali. To oznacza warunki do pra
cy 1 warunki bytowe, stąd więc częścią 
składową tego budynku miał być jakiś 
hotelik. Po drugie, ważne wydawało się
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nam  ożywienie kontaktów między ośrod
kami, i tu  znów problemy lokalowe siaty 
na przeszkodzie. Te różne przemyślenia 
myśmy z Paczyńskim zawarli w artykule 
do Postępów Astronomii w roku 1970. I 
wreszcie trzecia rzecz to próba zrobienia 
nad Wisłą miejsca spotkań ludzi ze 
wschodu i z Zachodu. To był początek lat 
siedemdziesiątych, gierkowskie otwarcie 
Polski na zachód. Dla naszych znajo
mych Rosjan, Estończyków czy Ormian 
wyjazd dalej na zachód niż do Warszawy 
był często niemożliwy. Ale akurat ten ele
m ent nigdy specjalnie nie zaowocował.

Red: Było jednak parę konferencji 
bloku w schodniego...

JIS: No tak, w ciągu pierwszych trzech 
la t (bo potem nastąpił stan  wojenny) 
przyjeżdżali ludzie -  i ci ze wschodu, 1 z 
zachodu. Sporo Amerykanów: Tremaine, 
Begelman, Oliwer, Hall. Rosjanie: Tutu- 
kov, Cherepaschczuk, Sunyaev, Zeldo- 
vich. W latach 82-84 mieliśmy tylko 16 
wizytorów, ale w latach 78-80 aż 87 wi-

zytorów, w tym 26 dłużej niż miesiąc, a  w 
tym 10 Amerykanów.

Red: Wróćmy jednak do początków. 
Czyli ten  m em oriał w  Postępach  
A stronom ii to  był zalążek, a le Jeszcze  
n ie  konkretny pom ysł.

JIS: Nie, bo nie bardzo było wiadomo, 
Jak to zrealizować 1 właściwie rzeczy 
ruszyły w roku 71, w związku ze zbliża
ją cą  się rocznicą kopernikowską. Przyje
chał do Warszawy nasz przyjaciel Char
les Robert O’Dell, któiy Już wtedy był 
członkiem Amerykańskiego Komitetu Ob
chodów Kopernikowskich, który powołała 
am erykańska Akademia. W skład tego 
Komitetu wchodzili: prof. Antoni Zyg
m unt jako przewodniczący oraz, m. In. 
Nicholas May all, Owen Gingerich i Jerzy 
Spława-Neyman.

Red: A ten  k om itet był powołany 
przez sam ych Amerykanów?

JIS: Tak, z tym, że od początku posta
nowili oni zaproponować coś Akademii 
Amerykańskiej, co miałoby charakter po
mocy czy prezentu dla astronomii 
polskiej. Kiedy O’Dell przyjechał, okazało 
się korzystne to, że pewne przemyślenia 
mieliśmy już za sobą. W pierwszym rzu
cie w rozmowach z nim, w których uczes
tniczyła cała gromada astronomów ze 
wszystkich ośrodków -  i z Wrocławia, 1 z 
Torunia, i z Krakowa -  n a  pierwszy plan 
wysunął się komputer. To była wtedy 
bolączka, w Warszawie dostęp mieliśmy

jedynie do starzejącego się Giera. Cybera 
w Świerku jeszcze wtedy nie było, pojawił 
się dopiero dwa albo trzy lata później. 
Pomysł komputera był o tyle dobry, że 
dawał się łatwo sformułować: chcemy 
mieć jakiś nowoczesny, przyzwoity kom
puter, który by część przynajmniej po
trzeb zaspokajał n a  miejscu. Tu od razu 
pojawił się problem pieniędzy -  skąd 
wziąć prawdziwe zielone dolary na Jego 
zakup. Równolegle sprawa budowy jak ie
goś gmachu, który nam  się wydawał 
ważny, też była dyskutowana i wyglądała 
nieco łatwiej, bo w tym wypadku cho
dziło o złotówki.

Red: Czy m ożna pow iedzieć kto, 
tak personalnie, w ysunął pom ysł bu
dowy Centrum ?

JIS: To się właściwie nasuwało, już 
nie pamiętam nawet, ja k  to było. Wiem 
tylko, że gros rozmów toczyło się jednak 
zdecydowanie wokół komputera. Nato
m iast szansa na budynek wzięła się stąd, 
że Polska od niepamiętnych czasów była

zadłużona, istniały tak zwane złotówki 
zbożowe, które Amerykanie, anulując ka
wałkami zadłużenie Polski, przeznaczali 
n a  rzeczy w Polsce. W takich okolicznoś
ciach, nieco wcześniej, został zbudowany 
szpital (chyba dziecięcy) w Krakowie, i na 
takiej też zasadzie zaczynał funkcjono
wać Fundusz Marii Curie-SkłodowskieJ, 
choć w grę wchodziły oczywiście mniej
sze pieniądze. W przypadku Centrum 
mowa była o sumie rzędu miliona dola
rów i nie było oczywiste, ja k  się to 
wszystko znajdzie. Niewątpliwie osobą 
najważ- niejszą po stronie amerykańskiej 
był wymieniony już przeze mnie O’Dell, 
który działał dwutorowo. Po pierwsze, 
przez swoje kontakty... Tu muszę zrobić 
jednak przerywnik. W początku lat 
siedemdziesiątych był on profesorem 
University of Chicago 1 Dyrektorem Ob
serwatorium Yerkesa i zaraz potem 
został w NASA Project Scientist dla Teles
kopu Kosmicznego. Pełnił tę funkcję 
przez cały okres budowy aż do ukończe
nia. Dzięki tem u był blisko notabli w 
Waszyngtonie, także kongresmanów, po
nieważ zabiegać m usiał o pieniądze dla 
NASA. No 1 szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności tak  było, że Kongres wcześniej 
upoważnił rząd am erykański do wydania 
takich dolarów z zadłużenia dla Jugo
sławii -  była to sum a milion czterysta ty
sięcy dolarów. Z jakichś powodów Jugo
słowianie nie byli w stanie tego „skonsu-
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lat minęło 
jak jeden 
dzień...



C entrum  A stronom iczne im . M. K opernika w  fazie projektu

mować" i wobec tego bez dodatkowej 
uchwały Kongresu, co oznaczałoby stratę 
czasu, ta  cała sum a została skierowana 
do wydania n a  cele polskie, czyli na b u 
dowę CAMK. W wyniku tego zbiegu oko
liczności już w m aju 1971 roku pojawił 
się w Warszawie Prezes Akademii Amery
kańskiej profesor Handler z konkretną 
ofertą, że Akademia Amerykańska chce 
przeznaczyć pieniądze n a  budowę obiek
tu  tego typu.

Red: Ju ż w ted y  w ym ien iona  była  
kwota?

JIS: Nie pamiętam. W każdym razie, 
ze względu n a  panujący wówczas okres 
otwarcia n a  zachód, Polskiej Akademii 
Nauk nie pozostawało nic innego ja k  tyl
ko przyjąć obiecany prezent z zadowole
niem. Nie obeszło się jednak  też i bez wy
ższej polityki. Również w m aju był w 
Warszawie Nixon, ówczesny Prezydent 
USA, i żeby coś się konkretnego pojawiło 
w protokole o rozmowach w duchu wza
jemnej sympatii i zrozumienia, wstawio
no taki zapis, że obydwie strony wyraziły 
zainteresowanie w uczczeniu rocznicy u- 
rodzln Kopernika i ustaliły sposoby tych 
obchodów. W praktyce oznaczało to dwa 
prezenty: Polska podarowała m iastu Chi
cago kopię pom nika Kopernika, a  
Ameryka podarowała Polsce właśnie te 
pieniądze n a  budowę CAMKu. To był ten 
niesłychany zbieg wielu okoliczności.

Red: Ważna je s t  jednak  n ie  tylko  
szansa, a le  1 u m iejętn ość  jej w y
korzystania...

JIS: Znacznie zabawniej było z kom
puterem. Żadnych pieniędzy na widoku 
nie było. I wtedy O’Dell znalazł milione- 
ra-filantropa, który nazywa się (jeśli żyje) 
lub nazywał się (jeśli już nie żyje) Albert 
Baer. Był to fabrykant scyzoryków i noży, 
na wielką skalę. Miał w związku z tym 
zwyczaj przedstawiania się nie za pomo
cą wizytówek, a  za pomocą swoich pro
duktów. Kiedy go poznałem, a  było to w 
Akademii u profesora Orłowskiego, ów
czesnego zastępcy sekretarza Akademii, 
pan Baer wszedł i każdemu z nas wręczył
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po garści scyzoryków, co wywołało trochę 
mieszane wrażenie. Potem jednak się 
szybko okazało, że profesor Orłowski zna 
z autopsji cały szereg przedsięwzięć 
i amerykańskich, i międzynarodowych w 
dziedzinie medycyny, którym właśnie 
pan Baer patronował i które swą działal
nością filantropijną wspomagał. Ta dzia
łalność polegała głównie nie n a  tym, że 
wyjmował książeczkę czekową i wypisy
wał czek, ale na tym, że organizował ak 
cje. Sprawiało m u to ewidentną przyjem
ność.

Red: To też  je s t  duża sztuka.
JIS: To je s t ogromna sztuka. W tym 

wypadku jego akcja polegała n a  tym, że 
zorganizował obiad w hotelu Wal- 
dorf-Astorla, z którego dochód (obiad 
kosztował gości po trzysta dolarów) prze
znaczony został właśnie na zakup kom
putera dla Centrum. O jego towarzys
kich, czy też raczej politycznych możli
wościach świadczył skład Komitetu Ho
norowego. Mnóstwo było tam  znanych 
postaci, poczynając od Richarda Davisa, 
ówczesnego Ambasadora Amerykańs
kiego w Polsce, dalej gen. Luciusa Claya, 
pierwszego gubernatora amerykańskiego 
w Niemczech Zachodnich, obficie repre
zentowani byli polonusi -  Piszkowie, 
księżna Lee Radziwiłł... Rzecz się odbyła 
w roku 1973, 2 listopada. Było około pię
ciuset osób i zebrano ponad sto dwa
dzieścia tysięcy dolarów. Pojawił się pro
blem, co za to kupić. Tak się złożyło, że ja  
byłem wtedy w Ameryce i próbowałem 
kontaktować się z dwoma potencjalnymi 
dostawcami, ale główny ciężar szukania i 
podejmowania decyzji spadł na Paczyń
skiego w Warszawie. Właściwie w grę 
wchodziły dwie firmy: firma Data Gene
ral, która wtedy zaczęła produkować mo
del NOVA 840 oraz firma Digital Equip
m ent Corporation z PDP 11/45. To były 
porównywalnej klasy mikrokomputery 
mniej więcej w tej samej cenie. O wy
borze PDP zadecydowała większa opera
tywność przedstawiciela formy DEC. 
Paczyński twierdził, że Przedstawiciel

DEC-u miał w Warszawie dziewczynę i 
dlatego częściej tu  bywał. Tak czy owak, 
DEC wchodził wtedy na polski rynek i już 
wkrótce miał tu  swoje stałe przedstawi
cielstwo, serwis, a  nasz PDP okazał się 
jednym  z wielu instalowanych w Polsce. 
Decyzja Paczyńskiego była więc szczęśli
wa; gdybyśmy wybrali Novą 840, byłby 
to zapewne jedyny taki komputer na 
wschód od Laby, ze wszystkimi złymi 
konsekwencjami takiego faktu.

Red: To uprościło  sprawę softwaru 1 
serwisu.

JIS: Niewątpliwie. PDP pojawił się za
tem w listopadzie 75 roku i przez prawie 
trzy lata funkcjonował w Alejach Ujaz
dowskich, w bardzo ciasnym pomieszcze
niu, bez klimatyzacji. Chodził, ale ciężko 
było tam  wytrzymać... Zakładając, że to 
będą czytać młodzi ludzie, którzy Już ta 
kich czasów nie pamiętają, parę słów 
może o wyposażeniu. Podstawowym noś
nikiem Informacji byty karty perforowa
ne, wobec tego razem z PDP kupiliśmy 
dwa perforatory IBM, no 1 oczywiście 
czytnik kart. Oprócz tego była stacja taś
my magnetycznej 1 dwa dyski podstawo
wej konfiguracji.

Red: Co przesądziło  o lokalizacji 
CAMKu?

JIS: Znów tak, n a  użytek młodzieży, 
Jak to dawniej bywało... Dawniej bywało 
tak, że o pieniądze było najłatwiej, można 
było mleć dużo pieniędzy w kieszeni i nie 
móc kupić kiełbasy, albo mleć bardzo 
dużo pieniędzy i nie móc za to nic wybu
dować czy kupić za granicą, bo albo nie 
było limitu dewizowego, albo mocy prze
robowych. Otóż mniej więcej w tym cza
sie, kiedy w aurze politycznej pierwszej 
połowy la t siedemdziesiątych Centrum 
miało zacząć być projektowane i budowa
ne, ktoś, chyba Kępa, który był wtedy 
pierwszym Sekretarzem Komitetu War
szawskiego, wymyślił Warszawskie Zgru
powanie Naukowe. Na terenie Siekierek 
miano wybudować taki super kam pus, 
gdzie znalazłyby miejsce, w części przy
najmniej, uczelnie warszawskie 1 instytu-
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ty PANowskie. W tych okolicznościach 
Centrum awansowało automatycznie na 
pionierską placówkę przyszłego Zgrupo
wania 1 to, na szczęście, przesądziło spra
wę lokalizacji. W pierwszej przymiarce 
bowiem groziła nam lokalizacja na dale
kich Młocinach, potem gdzieś przy Alei 
Wilanowskiej, na terenie zupełnie nieuz
brojonym.

Red: Tu jednak je s t  dobrze, blisko 
centrum  m iasta.

JIS : A więc Siekierki. I architekci, 
szkicując CAMK na planach zaznaczali 
też mające powstać w pobliżu Centrum 
kilka budynków PANowskich, m. In. 
Centrum Banacha, Instytut Matematycz
ny, Instytut Geofizyki. Z tego wszystkiego 
po latach zmaterializowały się tylko te 
dość prowizoryczne budynki Centrum 
Badań Kosmicznych. Anegdotycznie, to 
miejsce mogło być Jeszcze lepsze, ale 
chyba nie m a co żałować. Pamiętam, Jak 
na jakim ś spotkaniu w sprawie projektu 
kolejny przejściowy kryzys został przeła
many przez pana Wiesława Wiórkiewicza, 
ówczesnego Dyrektora biura Zagranicz
nego PAN. Wrócił właśnie z narady w Ko
mitecie Warszawskim z dwiema informa
cjami: po pierwsze, Centrum trzeba szyb
ko robić, budowę zacząć nawet bez doku
mentacji, dokumentacja będzie spływać 
na bieżąco, a  po drugie, że na razie trze
ba projektować nie wiedząc, gdzie to bę
dzie, miejsce się na pewno znajdzie, to
warzysz Kępa powiedział, że jeżeli trzeba 
będzie, to wytniemy drzewa w łazienkach 
1 tam Centrum postawimy.

Red: O w szystkim  decydowała waga 
polityczna problemu.

JIS : Budowie, a  właściwie początkom 
budowy bardzo pomógł kongres Między
narodowej Unii Astronomicznej, który 
odbył się we wrześniu 73 roku, kiedy to 
przygotowania do budowy były już w to
ku, ale był problem wykonawców. Wy
korzystałem więc do tego celu profesora 
Goldberga, ówczesnego Prezydenta Unii, 
wprowadzając go w te wszystkie rzeczy. 
Przy okazji otwarcia Unii i spotkania z 
Jaroszewiczem Goldberg go zaatakował 
w związku z opóźnieniami w budowie. 
Dzięki temu Jaroszewicz kazał Majew
skiemu, prezydentowi Warszawy, żeby 
coś przerzucił z mieszkaniówki na budo
wę Centrum, bo Centrum je st też ważne. 
Tak się stało. Kombinat Budownictwa 
Miejskiego Warszawa-Południe tu się 
zjawił, zaczął w błyskawicznym tempie 
kopać doły, pozorować jakieś fundamen
ty i dwa tygodnie później możliwe było 
wmurowanie kamienia węgielnego. Na
wiasem mówiąc, było to równo dwadzieś
cia lat temu, a  więc też okrągła rocznica. 
No ale Kongres się skończył, kamień 
wmurowano i wykonawca zniknął. Na
stępny pojawił się dopiero po roku. 
Wznowienie wysiłków w kierunku budo
wy je st zasługą inżyniera Andrzeja Wosz- 
czaka, który z ramienia Akademii pro
wadził tę inwestycję. Znalazł przedsię
biorstwo w Bydgoszczy, a  skusił dyrekto
rów tego przedsiębiorstwa obietnicą wy
cieczki do Ameryki, wkalkulowanej w 
koszta budowy. No i potem powoli, powo
li -  bo w sumie rzecz trwała pięć lat -  to 
przedsiębiorstwo bydgoskie budynek 
nam postawiło. Nie najgorzej. Godzi się 
przypomnieć, że dyrektorem przedsię
biorstwa był wtedy Witold Jaszewskl, zaś 
kierownikiem budowy -  mistrz Mazguła.

Red: Kto projektował?
JIS : Projektowało ten budynek mał

żeństwo architektów: Barbara Dąbska-

176

Czerwińska i, nieżyjący już dziś, Ryszard 
Czerwiński. I znów, pamiętam, ja k  An
drzej Woszczak kaptował Biuro Projek
tów. Nie chodziło o pieniądze, pieniądze 
były, tylko o to, że moce przerobowe 1 co 
kto z tego będzie miał... Woszczak obiecy
wał Niderlandy -  jak iś lokal w Pałacu 
Kultury na pracownię, jakieś premie itp. 
Oczywiście nic z tego się nie zrealizowało, 
ale w ramach tej pokerowej licytacji szef 
Biura wyraził zgodę i dwójka architektów 
przystąpiła do pracy, 1 to z dużym zapa
łem, bo mieli do zrobienia wreszcie coś 
nietypowego.

Red: Czy te wstępne projekty moż
na było oglądać, poprawiać, zm ieniać?

JIS : Wszystko to było robione w og
romnym pośpiechu i bez żadnego z na
szej strony doświadczenia. Jeżeli chodzi 
o zarys ogólny, to myśmy to wiedzieli i to 
podaliśmy: jakie duże m ają być pracow-

Wmurowanie kam ienia węgielnego

nie, jak a  biblioteka..., że w sali kompute
rowej m usi być podwójna podłoga itp. 
Natomiast w odniesieniu do wielu szcze
gółów, i to niebłachych, uzgodnienia były 
robione na bieżąco. Wojtek Dziembowski 
z dzieckiem w wózku często uzgadniał, 
Wojtek Krzemiński uzgadniał i tak to się 
posuwało. Na przykład już w trakcie koń
cowej 1'azy projektu cały projekt został 
odwrócony, ponieważ pierwotnie bibliote
ka i hotel miały być z drugiej strony, nie 
z zachodniej, a  ze wschodniej, ale myśmy 
się właśnie dowiedzieli, że tuż obok, ulicą 
Rodzynkową będzie szła wielka trasa 
szybkiego ruchu na tak zwany Most Sle- 
kierkowski, który pewnie ciągle jest 
gdzieś w planach rozwoju Warszawy, no i 
spodziewając się ogromnego hałasu u- 
znaliśmy odwrócenie budynku i osłonię
cie biblioteki oraz części hotelowej od 
hałasu za niezbędne.

Red: Ogólnie projekt je s t  bardzo 
udany, choć pam iętam , że na począt
ku, jak  tylko wprowadziliśmy się, było 
trochę narzekania.

JIS : Zwykle bardziej się zwraca uwagę 
na usterki.

Red: Może hotel je s t  trochę ze zbyt 
dużym rozmachem zrobiony. Te duże 
apartam enty są  w sum ie mało przy
datne. Pamiętam , że kiedyś m ieszka
łam w takim  dużym apartam encie ze

swoim gościem  ze Stanów 1 nawet dla 
niego to był szok, że taki rozmach.

JIS : Myśmy wtedy byli bardzo zasuge
rowani przez możliwość dłuższych poby
tów ludzi z zachodu, wielodzietnych. Czy 
w praktyce mieliśmy na dłużej Ameryka
nów z dziećmi -  chyba nigdy. Małżeństwa 
bywały. Może rzeczywiście te duże apar
tamenty nie są  tak potrzebne. Ale mogło 
być gorzej. Mianowicie w pierwotnej fazie 
architekci rysowali nawet domkl Jednoro
dzinne dla tych wizyto rów zza oceanu...

Red: Część planowanych rzeczy się  
nie przydała. Dach na przykład Jest  
posypany żwirkiem po to, żeby móc 
po nim chodzić 1 urządzać pokazy nie
ba, a  to m a m iejsce rzadko.

JIS : Z rzeczy, które wspominam z 
mieszanymi uczuciami... J e s t  coś, co do 
pewnego stopnia wciąż wisi nad nami. 
Centrum stoi na terenie, który miał, a  
może nadal ma swoich prawowitych 
właścicieli. Po wojnie komuniści upań
stwowili wszelkie grunty na terenie m ias
ta stołecznego Warszawy, więc Jeśli się 
tego trzymać, to była to własność miej
ska. Zanim zaczęła się tutaj budowa, 
zarząd inwestycji PAN dokonał wywła
szczenia, wypłacając podobno dość duże, 
ja k  na ówczesne przepisy 1 możliwości, 
odszkodowania tym, którzy mieli tu swo
je  grządki 1 uprawiali warzywa. Pieniądze 
to Jednak nie wszystko. Byłem świad
kiem, ja k  w trakcie rozmów i uzgodnień z 
poprzednimi użytkownikami wyszedł sta
ruszek, wyjął zza pazuchy pożółkły doku
ment, powiedział: „ Ja  tą ziemię dostałem 
od Naczelnika Państwa za to, że Polski 
przed bolszewikiem broniłem".

Red: Wracając je szcze  do strony fi
nansowej. Czy pieniądze właściwie 
były tylko am erykańskie, czy Akade
m ia coś dołożyła?

JIS : Formalnie to było tak. Milion 
czterysta tysięcy dolarów zostało zamie
nionych na złotówki według jednego z 
wielu kursów, około 24 zł za dolar, z tego 
zrobiło się trzydzieści milionów i tyle 
miała ta budowa kosztować. Budowa się 
wlokła, co znakomicie podwyższało kosz
ty, no i w efekcie drugie trzydzieści milio
nów Akademia dopłaciła. Z drugiej stro
ny, gdyby kwotę dolarową przeliczyć na 
złotówki według kursu PKO, to wyszłoby 
jakieś sto milionów złotych, tak że trudno 
właściwie rzecz jednoznacznie rozstrzy
gnąć.

Red: W sum ie jednak trzeba powie
dzieć, że czas, jak i minął od pierwsze
go pomysłu do realizacji był bardzo 
krótki 1 wszystko poszło bardzo spraw
nie, ja k  na tam te czasy. Oczywiście 
głównie je s t  to Pana zasługą.

JIS : Na przestrzeni tych lat było w to 
włączone całe grono ludzi z naszej stro
ny. Wymieniani już: Wojtek Dziembow
ski, Wojtek Krzemiński, Bohdan Paczyń
ski, nieżyjący Już Ju rek  Stodólkiewicz. 
Natomiast jedną rzecz chciałbym pod
kreślić. W ciągu tych kilku lat, kiedy to 
wszystko trwało, kiedy mnie z trudem 
starczało czasu, aby się Interesować 
młodymi, moim kolegom na szczęście 
czasu na to wystarczyło 1 równolegle w 
tych latach pojawili się i rośli młodzi lu
dzie, ja k  na przykład szanowna Pani.

Red: Przedsięwzięcie to wymagało 
wiele pracy, wiele wysiłku. Skąd tyle 
energii i determ inacji?

JIS : Skoro o psychologii mowa, to 
wróćmy Jeszcze raz do początków. U za
rania była poniekąd frustracja, czy nawet 
kompleks winy. Albowiem pokolenie
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przedwojenne, Iwanowska, Zonn, w pew
nym stopniu Piotrowski 1 wielu Innych, 
wymarzyło sobie tuż po wojnie Centralne 
Obserwatorium. I było ono bliskie llnall- 
zacjl. Mianowicie pod koniec lat sześć
dziesiątych były pieniądze n a  dwumetro
wy teleskop, teleskop był zamówiony, 
stanąć miał w Belsku pod Grójcem, 1 w 
ostatniej chwili, przyznam się, że nie 
znam dokładnie okoliczności, ktoś to od
kręcił i kontrakt anulował. Ileś tam  
umownych pieniędzy Polska kary zapła
ciła. Podejrzewam, że zrobił to ktoś z 
Akademii wiedząc, że jeżeli się taką dużą 
inwestycję sprawi astronomom, to potem 
to będą konkurenci do pieniędzy 
bieżących. Bo zwykle tak  jest: jeśli się 
wybuduje teleskop, czy reaktor, 1 on już 
stoi, to potem nie sposób nie dać pienię
dzy n a  korzystanie z niego. Zanim do te
go doszło, to ów 2-metrowy teleskop i 
Centralne Obserwatorium zostały zapla
nowane przy minimalnym poparciu w 
Toruniu 1 przy wyraźnym oporze ze stro
ny nas wszystkich w Warszawie. Ten 
opór miał ten niemiły aspekt, że było 
bardzo łatwo powiedzieć, „a bo wy wolicie 
jeździć do Kalifornii", co niejako prawdą 
było, choć to nie był główny powód. Tak 
więc nam  było głupio, że myśmy tego nie 
chcieli. Niewielkim pocieszeniem było, że 
wreszcie rzecz została skreślona, i czuliś
my potrzebę wymyślenia czegoś alterna
tywnego.

Red: Wydaje m l s ię , że  po w ojnie, w  
czasach , k iedy różne tech n ik i rozwija
ły  s ię  bardzo dynam iczn ie , to  akurat 
w  P olsce ludzie, którzy m ieli żyłkę do 
obserwacji, n iem al w yłączn ie zajm o
w ali s ię  fotom etrią . N atom iast kupo
w anie 2-m etrow ego te lesk op u  dla fo 
tom etrii n iew ie le  by  praktycznie dało. 
Z tego  co czt^Ję, ten  projekt był 
głów nie robiony z m yślą  o spektrosko
pii, 1 to  m ogło być tym  czynnik iem  
zniechęcającym .

JIS: Tak. To, co mnie nastawiało nie
chętnie do tego teleskopu to m.in. świa
domość, Jakiej klasy będzie to spektrog
raf. Nawiasem mówiąc, równolegle do te
go były inne pomysły. Wiesław Wiśniew
ski, obecnie w Arizonie, w ysunął wtedy 
kontrpropozycję: budujm y teleskop w 
Chile! J a k  to pomysły po latach wraca
ją... Była też mowa o tym, że skoro już 
m a być teleskop, to może by jakoś zdo
być pieniądze n a  przyzwoity spektrograf. 
Nie miało to Jednak żadnych szans n a  re
alizację.

Red: No a le  przyzw oity spektrograf 
w końcu w  P olsce je s t.

JIS: No właśnie.
Red: A telesk op  do n iego  n ie  je s t  

przyzw oity. Bo ten  spektrograf Ri- 
chardsona to  najw yższej k lasy przy
rząd.

Red. Ale przy tej pogodzie, jaka je 
s t  w  P olsce, trudno robić dobre obser
wacje.

JIS: Nie zapominajmy, że były czasy, 
praktycznie do końca dziewiętnastego 
wieku, kiedy astronom ia się rozwijała w 
miejscach o takim  samym klimacie jak  
Polska. Całe wschodnie wybrzeże, Har
vard, cała europejska astronomia.

Red: R ezygnow anie z astronom ii 
obserwacyjnej w  danym  kraju m a to  
do sieb ie , że  później ludzie, którzy  
w yjeżdżają, też  n ie  będą obserwować.

JIS: Prawda. To je s t osobny tem at do 
dłuższych rozmów, co zrobić, żeby w ła
śnie ludzie Jakiś kontakt z obserwacjami 
mieli, przynajmniej w czasie studiów.
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Red: Po prostu ludzie u  nas boją się  
w szystk iego, co m a jakikolw iek zw ią
zek  z  techn iką  czy  technologią.

JIS: Myślę, że to je s t tak. Przychodzi 
chłopak student albo panienka student
ka i mówi, że chce pracę magisterską. 
Nikt z nas nie będzie jej czy jego wysyłał 
z projektem obserwacyjnym do Ostrowi- 
ka wiedząc, że je s t to puszczanie kogoś 
n a  duże ryzyko. I w tym miejscu je st 
popełniony pierwszy grzech, bo nic by się 
nie stało, gdyby ktoś taki stracił ileś tam  
nocy w Ostrowiku, a  potem ewentualnie 
zrobił coś innego. Akurat w Toruniu by
wało inaczej, głównie dzięki silnej indy
widualności pani Iwanowskiej. J a  oso
biście nie żałuję i za siebie, i nawet za 
kolegów, iluś tam  tych nocy, które spę
dziliśmy w Ostrowiku mierząc tę nie
szczęsną polaryzację. Nie je s t jednak 
całkiem źle. Na przykład Paweł Moskalik,

O d czytan ie  ak tu  erek cy jn eg o

wyhodowany na rasowego teoretyka, za
ją ł się obserwacjami. Czyli Jak się poja
wiły możliwości... J a  jestem  pod wraże
niem tego, co wisi n a  ścianie w Alejach 
Ujazdowskich. Zestaw krzywych zmian 
blasku nowo odkrytych obiektów z teles
kopu w Chile. (O tym projekcie piszemy 
w Postępach przyp. Red.) Oby tak  dalej. 
Ale muszę powiedzieć, że półtora czy dwa 
lata tem u byłem wielkim pesymistą, czy 
im cokolwiek z tego wyjdzie i czy warto 
się w to pakować. Oczywiście oni są  mło
dzi i ja k  nie wyjdzie za dwa lata, to wyj
dzie za dwanaście. Ale właśnie wycho
dzi... 1 nie takim znowu wielkim kosztem.

Red: Wracając jednak raz jeszcze  
do budowy CAMKu...

JIS: J a  bym chciał, aby się w tym 
miejscu pojawiła się jedna myśl. Bo n a
wet teraz, a  może zwłaszcza teraz, kiedy 
ludzie narzekają, że je s t brak  pieniędzy, 
zwykle je s t tak, że jeśli ktoś pieniądze 
dostanie, to wydaje w sposób nienajlep
szy. Bo n a  cóż ludzie n a  ogół wydają? 
Wydają n a  sprzęt, ewentualnie n a  budo
wę czegoś tam, natom iast stosunkowo 
mało, bo to je s t najtrudniej, wykorzy
stu ją  te pieniądze dla ludzi, dla rozwoju 
kadr. Mówię to dlatego, że po latach wi
dzę ten budynek we właściwych propor
cjach. To Jest miłe, że mamy dużo miejs

ca, że Jest wygodnie, ale tak  naprawdę to 
nie to było najważniejsze.

Red: Ale to  Jednak w łaśn ie  stw o
rzyło i  stwarza m ożliw ość tych  k onta
któw  1 takiego otwarcia. To je s t  m ag
n es, który przyciąga, także m łodych  
ludzi do Warszawy.

Red: Spojrzyjmy m oże teraz trochę  
z  perspektyw y na CAMK, n ie  tylko w 
sen s ie  budynku, ale w sen s ie  przepisu  
na ożyw ien ie polskiej astronom ii. Na 
ile  ten  pom ysł s ię  spraw dził?

JIS: Myślę, że to je s t tak, że nie można 
sobie nigdy obiecywać stuprocentowego 
sukcesu, całkowitej realizacji tego, co się 
kiedyś wymyśliło. Miarą sukcesu je st to, 
n a  ile Jest lepiej teraz, niż było la t temu 
dwadzieścia. Tylko tak. Bo gdyby zrobić 
odwrotnie, patrzeć n a  to, co się nie uda
ło, nie wyszło... Nie udało nam  się rzeczy
wiście zapewnić dopływu wlzytorów na 
wielką skalę z różnych stron świata, w 
tym sensie, żeby mieć zawsze co naj
mniej po kilku jednocześnie i coś z nimi 
wspólnie robić. Na tę skalę, n a  ja k ą  ten 
hotel był pomyślany, to się nie udało. 
Znacznie lepiej się to udało w odniesie
niu do ludzi z Innych ośrodków w Polsce.

Red: Ludzie, do których ktoś  
chciałby przyjechać, sied zą  ciągle za  
granicą.

JIS: W tej chwili coś, co się zmieniło 
na korzyść, to to, że za niewielkie 
pieniądze, Jakie mamy w budżecie czy w 
grantach, możemy dużo szerzej zapra
szać ludzi ze wschodu. J e s t  dobry przy
kład Aloszy Pamiatnycha. Szczególnie 
przyjazdy na krótko są  całkiem możliwe 1 
ten hotel je s t tu  assetem. Ale do tego 
trzeba być sam em u na miejscu, w kraju.

Red: Coś, co stosunkow o słabo było  
w ykorzystyw ane, to  m ożliw ość robie
n ia  w CAMK konferencji. Salę m am y, 
zap lecze jest.

JIS: Myślę, że to je s t znowu kwestia 
chęci. Kiedyś było o to łatwiej, bo chęci 
mogą się brać z dwóch chyba tylko powo
dów. Powód pierwszy to chęć sprawdze
nia się; ja  mówię o organizatorze konfe
rencji, s ą  ludzie, którzy to bardzo lubią 
robić. Powód drugi to potrzeba zobacze
nia się z ludźmi. Ponieważ obecnie jest 
łatwiej po prostu sam em u wyjechać, a  
zorganizowanie konferencji też już nie 
je s t takim wyzwaniem, ja k  dawniej, to o 
motywację trudno. Z pewnym żalem, ale 
jednak nie przewiduję, abyśmy w najbliż
szych latach mieli Jakąś feerię konferen
cji. Zresztą w ogóle konferencje jako wy
darzenie bardzo się zdewaluowały. W 
czasach mojej młodości były tylko kolok
wia w Llege i pierwsze, nieliczne sympoz
ja  Unii. I nic więcej. Dziś to je s t n a  zasa
dzie: skrzykniemy się, i mamy konferen
cję.

Red: J e s t  jednak now y rodzaj kon
ferencji, który zaczyna s ię  przebijać, a 
m ianow icie kam eralne spotkania  na  
w ąski tem at, ale przy in terd yscyp li
narnym  podejściu.

JIS: To może je s t nawet i pomysł, kon
ferencja malutka, w niedużym składzie, 
ludzi niekoniecznie z tej samej dyscypli
ny, coś, z czego dobrze napisane teksty 
byłyby szybko wydane. W sumie potrzeb
ny je s t ktoś z rozmachem, kto ze wzglę
dów prestiżowych byłby w stanie rozkrę
cić taki pomysł, zdobywać pieniądze, za
praszać ludzi...

Rozmawiały: 
Bożena Czerny 

i Joanna Mikołajewska
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nas czasie właściwie jedynymi danymi o stanie fizycz
nym gwiazd, jakimi dysponowali (i to nie zawsze) 
Hertzsprung i Russell, były typ widmowy i jasność abso
lutna (moc promieniowania). Dla ścisłości dodajmy, ie  
mieli też bezpośrednie dane o położeniu gwiazdy i 
(niekiedy) o jej ruchu. Są one dla naszych rozważań 
mniej istotne i, przynajmniej początkowo, nie zwracano 
na nie należytej uwagi.

8000 6000 5000 4000 3000 K

Typ widmowy jest, przynajmniej w przybliżeniu, 
jednoznaczną funkcją temperatury fotosfery gwiazdy. 
To zdanie wymaga wyjaśnienia. Tym bardziej, że pra
wie wszystkie podręczniki fizyki stwierdzają kategorycz
nie: każdy pierwiastek ma swoje charakterystyczne wid
mo, badając je możemy określić jakie pierwiastki 
wchodzą w skład badanego ciała. Jest to oczywiście 
prawdą, ale nie całą prawdą. Na przykład brak charak
terystycznych linii wodorowych w widmie nie musi wyni
kać z braku wodoru w fotosferze gwiazdy. Może to wy
nikać z odpowiednio wysokiej lub zbyt niskiej tempera
tury fotosfery. W pierwszym przypadku wodór może być 
prawie w całości zjonizowany, w drugim energia pro
mieniowania może być zbyt mała dla wzbudzenia ato
mu wodoru. Zagadka widm gwiazdowych została osta
tecznie wyjaśniona około 1920 roku przez fizyka hin
duskiego M. N. Sahę. Zastosowanie do atmosfer gwia
zdowych będących w stanie równowagi termodyna
micznej prawa jonizacji Sahy łącznie z prawem wzbu
dzenia (sformułowanym przez L. Boltzmanna około 
1880 roku) daje przedstawioną na rysunku 1 krzywą 
równowagi wzbudzenia i jonizacji dla wodorowych linii 
serii Balmera. Krzywa przedstawia stosunek liczby ato
mów Nj na drugim poziomie energetycznym do 
całkowitej liczby atomów N jako funkq'ę temperatury fo
tosfery. Jak widać, najsilniejsze linie wodorowe

Jeśli badamy liczną klasę obiektów o których wiemy 
niewiele, bardzo często osiągamy sukces (lub przynaj
mniej znajdujemy drogę do uzyskania sukcesu) 
wprowadzając rozsądną systematykę. Przykłady takie
go postępowania mamy w wielu naukach przyrod
niczych. Wymieńmy dla przykładu układ okresowy pier
wiastków Mendelejewa w chemii, klasyfikację Lin- 
neusza w naukach biologicznych czy klasy krystalogra
ficzne w mineralogii. Jest rzeczą dość oczywistą, że 
wprowadzenie systematyki może dać wymierne korzyś
ci tylko wówczas, gdy jej podstawą będą istotne cechy 
badanych obiektów.

Jedną z pierwszych systematyk wprowadzonych 
przez astronomów była systematyka (klasyfikacja) 
gwiazd zapoczątkowana przez E. Hertzsprunga i H. N. 
Russella (niezależnie) w latach 1905 i 1913. Powsze
chnie znaną wizualizacją tej systematyki jest wykres 
(diagram) Hertzsprunga-Russella nazwany dziś krótko 
diagramem H-R. Systematyka wprowadzona w nau
kach biologicznych wskazała właściwe podejście do za
gadnień pochodzenia i ewolucji życia na Ziemi, podob
nie diagram H-R umożliwił astronomom zbliżenie się 
do zagadnień powstawania gwiazd i ich ewolucji.

Zauważmy jeszcze, że astronomowie mieli w 
pewnym sensie ułatwione zadanie. W interesującym

Juliusz Domański
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Diagram
Hertzsprunga-Russella

Rys. 2

Fot. Widma gwiazd ciągu głównego



Szeiciokqt zimowy

u d '1 symbol nazwa typ m» T r F* © M/M0 R/R© paralaksa ["]

36861 XOń - 08 V 3.4 30000 22000 25 10 0.006

34085 P0ri Rigel B3 la 0.1 18000 55000 50 38 0.003

48915 ocCMa Syriusz A l V -1.5 10000 22.5 2 1.7 0.375

61421 aCM i Procjon F5IV 0.3 6500 7 1.5 1.4 0.288

34029 a  Aur Capella G5 III 0.1 5500 120 3 8 0.073

62509 PGem Polluks KO Illb 1.1 5000 3.5 11 9 0.093

29139 aTau Aldebaran K5III 0.9 3500 110 4 30 0.048

39801 aOri Betelgeuse Ml-2 v 
Ia-Ib

0.8 3000 9000 30 1200 0.005

występują w widmach gwiazd posiadających fotosferę o 
temperaturach rzędu 10000 K.

Popatrzmy jeszcze na rysunek 2 i porównajmy go 
z fotografiami widm gwiazdowych (fot. 1). Rysunek 
przedstawia zmiany względnych natężeń linii wybra
nych pierwiastków w zależności od temperatur foto
sfer”’. Nic dziwnego, że o sytuacji sprzed 1920 roku W. 
S. Adams mógł napisać: „Jakże mogliśmy mieć nadzie
ję zrozumienia zachowania się materii w odległych 
gwiazdach, skoro wciąż nie znaliśmy zupełnie mecha
nizmu świafa dawanego przez płomień świecy".

Niemal nieodzowne jest posiadanie w szkole do
brych zdjęć (najlepiej przezroczy) przedstawiających 
widma gwiazdowe różnych typów. Jak widać są to wid
ma ciągłe z bardziej lub mniej licznymi liniami absorp
cyjnymi (choć niekiedy spotykamy też linie emisyjne). 
Źródłem widma ciągłego jest znaczna część fotosfery 
(niższe warstwy). Jest to głównie promieniowanie re- 
kombinacyjne powstające przy tworzeniu się ujemnych 
jonów wodorowych a także rekombinacji elektronów z 
jonami metali i zjonizowanymi atomami wodoru. Widmo 
to jest ciągłe, podobnie jak ciągły jest rozkład energii 
swobodnych elektronów (rozkład ten określony jest w 
pełni przez temperaturę fotosfery). Linie absorpcyjne 
powstają w górnych, chłodniejszych warstwach fotosfe
ry (warstwa odwracająca).

Podobne widmo możemy łatwo pokazać w pra
cowni szkolnej. Do dość dużej kolby wsypujemy nieco 
opiłków miedzianych lub pociętego miedzianego drutu i 
zalewamy kilkunastoma kroplami kwasu azotowego. W 
krótkim czasie kolba wypełnia się brunatnymi tlenkami 
azotu. Dobrze uregulowany spektroskop szkolny kieru
jemy na mleczną (matową) żarówkę. Obserwujemy wi
dmo ciągłe. Między żarówkę a kolimator wstawiamy 
kolbę wypełnioną tlenkami. W widmie pojawiają się licz
ne, ciemne linie absorpcyjne. Dobry spektroskop 
(pozwalający na dostateczne zawężenie szczeliny) po- 
M-f

zwala też zaobserwować linie absorpcyjne w widmie 
Słońca.

Podejmując próby opracowania systematyki 
Hertzsprunga i Russella dysponowali dużą ilością da
nych obserwacyjnych. Już w 1886 roku E. C. Pickering 
zainicjował w Obserwatorium Harwardzkim przegląd 
widm jasnych gwiazd nieba północnego. W 1890 roku

Capella

Rigel

Syriusz Rys. 5

Rys. 3

: nadolbrzymy

białe karły

o eai a? «  m m  ao A2 a j  as  fo  n  f s  «  co ss m  k i  ks m 
typ widmowy

opublikowany został Katalog Drapera widm gwiazdo
wych zawierających 10351 gwiazd o jasnościach do 8m. 
Po dalszych kilkunastu latach w katalogu znalazło się 
300000 widm. Przy okazji warto zauważyć, że cała, bez 
przesady olbrzymia praca nad Katalogiem została wy
konana przez jedną osobę, panią A. J. Cannon. 
Sklasyfikowała ona widma prawie 400000 gwiazd. Wid
ma otrzymywane były początkowo przy pomocy nie
wielkiego, dwudziestocentymetrowego, astrografu zao
patrzonego w pryzmat obiektywowy. Właśnie ten astro- 

graf, zwany astrografem Drapera 
znajduje się obecnie w Obserwa
torium Astronomicznym UMK w 
Piwnicach pod Toruniem. Drugi, 
bliźniaczy teleskop pracował na 
półkuli południowej.

Początkowa klasyfikacja 
dzieliła gwiazdy na 16 klas oz
naczonych od A do Q (za wyjąt
kiem J). Jednak już na początku 
wieku został już ustalony, dobrze 
do dziś znany, ciąg widmowy ty
pów O, B, A, F, G, K i M (Oh, be a 
fine girl, kiss me). Z odgałęzienia
mi N, R i S dla stosunkowo rzad
kich typów (now right, smack). W 
tej ostatniej postaci ciąg typów jest 
ciągiem temperaturowym (od tem
peratur najwyższych do najniż
szych). Wewnątrz danego typu wi
dmowego wyróżnia się dodatkowo 
podtypy oznaczone cyframi 0,1,2,
...., 9. Na przykład KO, KI, K2,....
K9, MO. Słońce w tej klasyfikacji 
jest typu widmowego G2.

Po naniesieniu na wykres, którego współrzędny
mi są jasność absolutna i typ widmowy dostatecznie 
dużej liczby gwiazd nie rozkładają się one na płasz
czyźnie zupełnie chaotycznie, a grupują w ściśle okreś
lonych miejscach. Rysunek 3 przedstawia diagram H-R 
dla wszystkich obserwowanych gwiazd. Ściślej: liczba 
zaznaczonych na wykresie punktów jest proporcjonalna 
do liczby obserwowanych gwiazd danego typu i jasnoś
ci. Warto go porównać z jednym z pierwszych wykre
sów sporządzonym przez Russella w 1914 roku (rys.4).

Najwięcej gwiazd leży w przybliżeniu wzdłuż 
przekątnej; zgrupowane tu gwiazdy noszą nazwę 
gwiazd ciągu głównego. Testem poprawności wykresu 
były między innymi gwiazdy należące do określonych 
gromad. Dla tych gwiazd można z dobrą dokładnością 
założyć jednakową odległość i jeden z parametrów wy
kresu, jasność absolutną zastąpić jasnością widomą. 
Jak wiadomo, przy stałej odległości, jasność absolutna 
różni się od widomej jedynie pewną stałą addytywną 
M = m + (5 -  5 log r).

Na początku grudnia po godzinie 22 cały 
sześciokąt zimowy znajduje się nad horyzontem. Jes
teśmy przekonani, że warto pokazać go uczniom, lub 
przynajmniej udzielić wskazówek do samodzielnej ob
serwacji. Wystarczą obserwacje gołym okiem choć bar
dzo przydatna jest niewielka nawet lornetka. Jeśli do 
siedmiu najjaśniejszych gwiazd sześciokąta dołączymy 
nieco słabszą X Ori (widoczna gołym okiem) będziemy 
mieli zestaw gwiazd wszystkich podstawowych typów 
gwiazd (tabela). Dość łatwo można dostrzec, że Betel- 
geuse jest czerwona, Aldebaran czerwonawy, Capella 
żółta, Syriusz biały a Rigel może być nawet określony 
jako niebiesko-biały.

’’ Wg notacji przyjętej przez astronomów Fe I oz
nacza żelazo niezjonizowane, Fe II zjonizowanc 
dwukrotnie itd.
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podstępy astronomii

TEORIA A FAKTY
Gdy obserwacje obaliły teorię Hegla odnośnie komet, obrażony myśliciel powiedział: „tym gorzej 
dla faktów". Ten zwrot wszedł tak bardzo do potocznej mowy, że zazwyczaj nie pamiętamy na
wet, kto to powiedział i dlaczego. Stanowi on dla nas zgrabne i ironiczne podsumowanie sytuacji, 
w której ktoś podtrzymuje swoje własne przekonania na przekór rzeczywistości. Nie tak powinien 
postępować człowiek myślący racjonalnie. Najpierw fakty, a potem do nich należy dopasować 
teorię.

Czy aby na pewno?...
W tym miejscu chciałam Państwu opowiedzieć historię, która działa się nie bardzo dawno 

temu, ale teraz.
Sprawa była sensacją ostatniego sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej, które 

odbyło się pod koniec sierpnia tego roku w Genewie. Ponieważ oficjalne ogłoszenie afery nastą
piło dopiero w połowie drugiego dnia sympozjum, to wcześniej można było poobserwować 
podział uczestników na tych, co wiedzą i na tych, co nie wiedzą i ze zrozumiałych powodów z 
lekka pogardzano tą drugą kategorią. Zacznijmy jednak od początku.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzono intensywne obserwacje aktywnych jąder gala
ktyk w zakresie rentgenowskim. Działały wówczas takie satelity jak EXOSAT, TEN MA I GINGA. 
Najważniejszym odkryciem, jakie przyniósł EXOSAT, był niewątpliwie fakt znacznej i szybkiej 
zmienności aktywnych jąder galaktyk w tym zakresie widmowym. Zmiany jasności nawet o czyn
nik dwa zachodzą w skali zaledwie jednej godziny, a nawet krótszym, co oznacza, że obszar 
świecący jest nie większy niż jedna godzina świetlna, choć ilość wydzielanej energii jest porówny
walna z jasnością wszystkich gwiazd w galaktyce.

Największą jednak sensację stanowiła galaktyka NGC 6814. W tym jednym jedynym obiek
cie wykryto wyraźną okresowość! Zauważono ją w danych z EXOSATA, ale potwierdzono w póź
niejszych danych z GINGI. To było coś!

Rzucono się na ten obiekt. Obserwowano. Interpretowano. Powstały trzy prace doktorskie 
i co najmniej dwadzieścia prac opublikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych. 
Każda praca przeglądowa o aktywnych jądrach 
galaktyk publikowana w ostatnim czasie zawierała 
stwierdzenia, że akrecja na masywną czarną dziu
rę jest jedynym rozsądnym wytłumaczeniem ak
tywności jądrowej, że stosunkowo chłodna mate
ria znajduje się zaledwie 50 sekund świetlnych od 
centrum, a zasadnicze źródło promieniowania 
rentgenowskiego jest jeszcze mniejsze. Wszystko 
to właśnie wynikało z obserwowanej zmienności 
NGC 6814.

To jeszcze nie koniec. Okazało się, że 
kształt rentgenowskiej krzywej blasku zmienia się 
nieco z czasem i w kilku przypadkach obserwo
wano całkowite zaćmienia powtarzające się z tym 
samym co zawsze okresem. Oczywiście zaraz 
powstały prace na temat, co i jak zaćmiewa. Sa
ma też się tym zajęłam, bo trudno o lepszą okazję 
badania rozmiarów i struktury wciąż nieznanego 
źródła promieniowania rentgenowskiego w aktyw
nych galaktykach.

No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, 
że wysłano na orbitę następnego satelitę rentge
nowskiego -  ROSATA. Dane o NGC 6814 trafiły 
najpierw do pewnego zespołu (chyba niemiec-
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W polu widzenia satelity rentgenowskiego ROSAT są 
dwa źródła: galaktyka NGC 6814 (plamka w środku 
zaznaczona strzałką) i magnetyczny biały karzeł (duża 
plamka po prawej).

kiego), ale z braku czasu na ich analizę leżały 
sobie spokojnie na półce. Druga seria obserwa
cji wykonana była dla zespołu, w którego skład 
wchodził nasz znajomy z Goddard, Grzegorz 
Madejski (patrz PA 3-4/1992), a także Marek Si
kora z Centrum Astronomicznego.

W lipcu dane trafiły do Goddard Space 
Fligh Center. Grzegorz i Chris Done (która 
właśnie przyjechała z Anglii do Goddard praco
wać nad czymś zupełnie innym) zabrali się szyb
ko do dzieła i  już  po kilku godzinach mieli w ręku 
sensacyjne odkrycie!

ROSAT, w odróżnieniu od poprzednich 
urządzeń, nie tylko zlicza fotony, ale tworzy ob
razy. No i okazało się, że w polu widzenia sateli
ty są DWA, a nie JEDNO, źródła... To słabsze 
rzeczywiście odpowiadało galaktyce NGC 6814.
Natomiast to jaśniejsze było zupełną 
niespodzianką. Jeszcze kilka dni intensywnej 
pracy... i okazało się, że te wszystkie nad wyraz 
ciekawe efekty -  zaćmienia, okresowość itp. -  
są, ale wcale nie w NGC 6814, a właśnie w tym
drugim, nieznanym wcześniej źródle. To nowe źródło wcale nie jes t aktywną galaktyką, a jakimś 
tam magnetycznym białym karłem, czyli gwiazdą z naszej Galaktyki. Czerpiąc materię z to
warzysza, skutecznie udaje ono aktywne jądro typem emisji, natomiast energetycznie skala zja
wiska je s t w obu przypadkach nieporównywalna. Praca wyjaśniająca całe nieporozumienie 
właśnie ukazała się w Nature (tom 365, str. 626).

Trzy doktoraty do kosza, dwadzieścia czy więcej prac również. Ludzie, których to dotknęło, 
bardzo różnie to znieśli. Karen Leighly, której doktorat polegał właśnie na analizie zaćmień, była 
w Genewie tak przygnębiona, że żal było patrzeć. Dopiero co oddała swoją pracę do druku. Ma
rek Abramowicz, który pilnie rozwijał przez ostatnie dwa lata teorię wirów w dysku akrecyjnym, 
dokładnie tłumaczących kształt krzywej blasku, na wiadomość o tym, że jego obiekt nie istnieje, 
stwierdził, że i tak ostatnio zajmował się czymś innym i temat go zupełnie nie interesujef?). Martin 
Rees w Genewie spokojnie omówił swój model okresowości (gwiazda na orbicie wokół czarnej 
dziury), „bo w końcu tak mogłoby być”.

Czy zatem trzeba polegać na faktach? Już jakiś czas temu chodziły słuchy, że ja k  się zasta
nowić, to ta NGC 6814 jes t jakaś dziwna; ten czysto estetyczny argument nie znalazł jednak  
szerszego oddźwięku. A przecież już  wtedy można było podejrzewać, że skoro źródło zachowuje 
się inaczej niż mówi nam to nasza wiedza o pozostałych aktywnych galaktykach, to w obserwa
cyjnym fakcie tkwi błąd...

Jeszcze jedno podobne zdarzenie, choć na mniejszą skalę, miało miejsce w Koninkach (w 
październiku odbyła się tam kolejna konferencja, i ja k  się znajdzie trochę miejsca w PA, to o niej 
napiszemy). Andy Fabian i współpracownicy napisali pracę stwierdzającą, że w aktywnych galak
tykach nie ma pa r elektronowo-pozytronowych, mimo że zasadniczo wierzą we wniosek wprost 
przeciwny i dopiero na konferencji wyjaśniło się (mieli w tym udział Andrzej Zdziarski i znów 
Grzegorz Madejski!), że negatywny wynik był bezpośrednim rezultatem złej normalizacji danych 
obserwacyjnych w zakresie gamma dla obiektu 1C 4329.

W podsumowaniu konferencji Andy Fabian zaproponował więc nową maksymę: Jeżeli 
masz dobrą teorię, a jakiś fakt obserwacyjny ją  obala, to nic się nie przejmuj -  poczekaj, ktoś to 
odwoła!”.

A swoją drogą dobry teoretyk jes t w stanie wyjaśnić każdą obserwację -  nawet 
nieprawdziwą...

postępki astronomów
Bożena Czerny
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c i ą g  d a l s z y * ’

Andrzej Krasiński

„Dialog o dwu wielkich 
systemach świata”.

G alileusz w yjechał z Rzym u 30 
czerw ca 1616 r. O puścił w kró t
ce po tem  swój dom  pod  F loren
cją i p rzeniósł się do pobliskiego 
A rcetri, aby  być bliżej córki, za 
konnicy w  tam tejszym  k lasz
torze. Przez k ilka  la t  n ie pub li
kował now ych p rac.

W r. 1618 ukazało  się n a  n ie
bie k ilka kom et. Z tej okazji róż
ni au to rzy  opublikow ali rozp ra
wy. J e d n a  z n ich  je s t  zap isem  
publicznej dyskusji, ja k ą  jezu ita  
Horatio G rassi przeprow adził w  
Collegio Rom ano. A utor usiłował 
osta teczn ie  obalić teorię  Koper
n ika, chociaż nie potrafił jej zro
zum ieć, G alileusz zaś  nie mógł 
sw obodnie odpowiedzieć. Jego  
rozpraw ę o k om etach  z 1619 r. 
podp isa ł swoim  nazw iskiem  M a

rio G uiducci, członek Akadem ii 
Florenckiej. {Nawiasem mówiąc, 
teo ria  G alileusza była b łędna. 
Uważał on kom ety za  zjawisko 
atm osferyczne). W szyscy czytel
nicy odgadli je d n a k  praw dziw e
go au to ra . G rassi, pod p seu d o 
nim em  Sarsi, n ap isa ł now ą roz
praw kę, w  której, w  tonie kpiąco 

-  prow oka
cyjnym, s u 
gerował, że o- 
p is ru c h u  
kom et po d a
ny przez G a
lileusza zn a 
lazłby n a jn a 
turaln iejsze 
objaśnienie 
w  hipotezie o 
ru c h u  Ziemi, 
k tó ra  je d n a k 
że je s t  n ie 
dorzeczna i 
buntow nicza. 
Zgodnie z po 
w szechnym , i 
jego w łas
nym , odczu
ciem, Galile
u sz  m usiał 
n a  to  odpo
wiedzieć.

Sy tuacja  
polityczna 
u legała w te
dy zm ianom . 
W r. 1620 
u m arł Cosi- 
mo II de Me
dici, wielolet
ni przyjaciel i 
obrońca G a
lileusza. Bel- 
larm ino 
um arł w

1621 r., ale Ignacio Loyola i 
F rancisco  Xavier zosta li w łaśnie 
ogłoszeni świętym i, co w zm ocni
ło pozycję jezuitów . W sie rpn iu  
1623 r. k ardynał Maffeo B arbe- 
rin i zosta ł w ybrany nowym  p a 
pieżem  (przyjął on  imię U rban  
VIII). Od czasu  wizyty Gali
leu sza  w  Rzymie w  1611 r. Bar- 
berin i okazywał m u  szacu n ek  i 
przyjaźń, a  w  r. 1619, po opub 
likow aniu p racy  o kom etach , 
nap isa ł naw et p oem at n a  jego 
cześć. W świetle późniejszych 
w ydarzeń m ożna w ątp ić w  
szczerość przyjaźni B arberin ie- 
go, ale w  1623 r. jego w ybór n a  
pap ieża  wydaw ał się pom yślnym  
dla G alileusza w ydarzeniem . 
Maffeo B arberin i był przyjacie
lem  n au k i i sz tu k i i członkiem  
A ccadem ia dei Lincei. Ksiądz 
Giovanni Ciampoli, w ieloletni i 
niewątpliw ie szczery przyjaciel 
G alileusza, zosta ł sek re tarzem  
U rbana  VIII S). Obydwaj zachę
cali G alileusza do dalszej tw ór
czości. Gdy książę Cesi (założy
ciel A kadem ii Rysiów) odwiedził 
U rbana  VIII, aby  złożyć m u  g ra
tu lac je  z okazji w yboru, nowy 
papież przerw ał m u  niecierpli
wie: „Czy Galileo przybędzie? 
Kiedy przyjeżdża?” ([1], s. 166).

W październ iku  1623 r. u k a 
zało się dzieło G alileusza o m e
todologii b a d a ń  naukow ych  („II 
Saggiatore” -  probierz). Było ono 
arcydziełem  polem iki i włoskiej

1 część pierwsza ukazała się w  zeszycie
PA 3 /9 3
5> Za swoją przyjaźń z Galileuszem, a raczej za 
pomoc w uzyskaniu zezwolenia na publikację
„Dialogu”, Ciampoli zapłacił utratą posady i 
zesłaniem do prowincjonalnych parafii, zmarł w
wieku 53 lat w 1643 r.

D  I  A  L  O  G  O

GALILEO GALILEI LINCEO
MATEMATICO SOPRAORDINĄRIO

D E L L O  S T V D IO  D l  P IS A .

E  Filofofo, e Materna lico primario d d
SE R .E N 1SSIM O

G R JD V C A  D I T O SC A N A .
D ouc ne i congreffi di quattro giornatc f i  dtfcorrc 

fopraidue

MASSIMI SISTEMI DEL UO^DO 
TOLLMA1CO, E COPERNICANO;

TrojfomnJo iudetcrminstamentc le ragitini Fiiofofichc, e Naturali 
tautu per Cvna, quanta per 1'atlra parte.

CO N PRI VILEGI.

Ig |
IN  HORENZA, Per Gio:Batiik Landini MDCXXXII. 

CO N  U Q E N Z A  £>£' SVPE Ą10R i.

Strona tytułowa dzieła Galileusza „Dialog o dwu 
wielkich systemach świata”. Sporą część zamie
szania wywołała sama okładka dzieła: trzy ryby 
(symbol drukarni) natychmiast skojarzono z sym
bolami heretyckich sekt potępianych przez Koś
ciół.
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prozy. Oto próbka: „Jeśli Sarsi 
nalega, abym  wierzył zapew nie
n iu  S u id a sa  6), że Babilończycy 
gotowali ja jk a  poprzez szybkie 
w irowanie nim i w  procy, uw ie
rzę, m uszę  je d n a k  powiedzieć, 
że przyczyna takiego efek tu  je s t  
bardzo  odległa od tej, której się 
go przypisuje, i d la  znalezienia 
prawdziwej przyczyny będę ro 
zum ow ał tak . Je ś li  sk u te k , k tó 
ry  w ystępow ał u  innych  w  in 
nym  czasie, n ie  w ystępuje  u  
n as , to  dlatego, że w  naszym  
eksperym encie b rak u je  czegoś, 
co było przyczyną dawniejszego 
su k cesu ; a  jeś li b rak u je  n am  
tylko jednej rzeczy, to  t a  je d n a  
rzecz je s t  praw dziw ą przyczyną. 
A więc, m am y ja jk a , i proce, i 
silnych m ężczyzn do w irow ania 
nim i, a  je d n a k  nie zagotow ują 
się one; przeciw nie, jeśli były go
rące  n a  początku , s ta ją  się 
chłodne w  kró tszym  czasie; a  
poniew aż niczego innego n am  
nie b rak u je  oprócz tego, że nie 
je s te śm y  Babilończykam i, wyni
k a  s tąd , że bycie Babilończyka
m i je s t  praw dziw ą przyczyną, 
d la której ja jk a  zosta ją  ugotow a
ne, a  nie opór pow ietrza, co 
w łaśnie p ragnąłem  udow odnić.” 
([1], s. 167).

G alileusz przybył do Rzym u 
w  kw ietn iu  1624 r. W ciągu 6 
tygodni p oby tu  odbył 6 długich 
rozm ów z papieżem . Były to  roz
mowy w  cztery oczy, ale ich  te 
m a t m ożna w  przybliżeniu  zre 
konstruow ać n a  podstaw ie póź
niejszych dokum entów . Galile
u sz  usiłow ał wydobyć od p ap ie 
ża  zgodę n a  pow rót do idei Ko
p e rn ik a  w  now ych pub likacjach , 
a rgum en tu jąc , że ta k  ważnej 
spraw y nie m ożna zam ykać bez 
s ta rannego  wyłożenia i sk o n 
frontow ania opinii obu  stron . 
Jego  daw ny przyjaciel był je d 
n a k  te raz  pap ieżem  i patrzył n a  
św iat z innej perspektyw y. Grze
cznie i ze zrozum ieniem , ale 
zdystansow ał się  od jakiegokol
w iek poparcia.

W tym  czasie G alileusz p ra 
cował n a d  kom pletnym  wykła
dem  swoich idei, późniejszym  
„Dialogiem”. P raca  szła  opornie i 
powoli. A utor m iał ju ż  ponad  60 
la t  i dokuczały m u  naw roty  re u 
m atyzm u z bolesnym i kom pli
kacjam i. S zukał je d n a k  dróg, 
którym i m ógłby swoje myśli

6) Filozof aleksandryjski.
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przekazyw ać ludziom  i robił co
raz  śm ielsze próby. N ajśm ielszą 
z n ich  był lis t p. t. „Odpowiedź 
d la Ingoliego”, polem ika z dość 
bezsensow nym  an ty -kopem i- 
kow skim  wywodem z 1616 r. 
List został p rzesłany  do Rzym u 
w  październ iku  1624 r. i krążył 
po m ieście w  odpisach. Kluczo
we zdanie lis tu  brzmiało: 
„...wiem o innych  fak tach  do
św iadczalnych, k tórych  n ik t do
tychczas nie obserwował, n a  
podstaw ie których, w  granicach  
n a tu ra ln y ch  i ludzkich  rozw a
żań, praw dziw ość sy stem u  ko
pernikow skiego wydaje się bez
sp o rn a .” ([1], s. 181). T ek st zo
s ta ł opakow any w  dyplom atycz
ne zastrzeżenia, spod  których 
przy uw ażnym  czytaniu  widać

Portret papieża Urbana VIII 
(Muzeum Fogga)

charak terystyczną d la Galileu
sza  kpinę z przem ocy dokony
wanej n a  n au ce  przez politykę. 
Chciał, ja k  twierdził, udowodnić 
niem ieckim  heretykom , że k a to 
lickie W łochy odrzuciły n au k ę  
K opernika nie z pow odu igno
rancji co do jej praw dopodo
b ieństw a  „’...ale przez cześć dla 
świętego P ism a i Ojców i przez 
gorliwość w  religii i świętej 
w ierze.’ Im  słuszniejsze dowody 
(...) ’tym  jaśn ie jszy  je s t  do
broczynny wniosek, że nie na le 
ży ufać czysto ludzkiem u rozu 
m ow aniu  i że m usim y bezwzglę
dnie polegać n a  wyższej wiedzy, 
k tó ra  jedyna  może w nieść 
światło w  ciem ność naszego 
um ysłu”’ ([1], s. 181 -  182).

List został przyjęty dobrze i 
Galileusz uznał to  za  pom yślny

sygnał. P raca  trw ała  je d n a k  
jeszcze pięć lat, p ierw sze listy  z 
w iadom ością o ukończen iu  
dzieła m ają  da tę  24  g rudn ia  
1629 r. „Dialog o dw u wielkich 
sy stem ach  św iata” m a  formę 
rozmowy m iędzy trzem a  ludźm i. 
Dwaj z n ich , Filippo Salviati i 
G iovanfrancesco Sagredo, to 
rzeczywiste postac ie , nieżyjący 
ju ż  w tedy przyjaciele Galileusza. 
Salviati rep rezen tu je  sam ego 
au to ra , Sagredo je s t  a ry s to k ra 
tycznym  św iatow cem  ciekawym  
nauki. Trzeci, Simplicio czyli 
P rostaczek , to  p o s tać  fikcyjna, 
w yposażona je d n a k  w  rozpozna
w alne d la  h istoryków  cechy róż
nych au ten tycznych  indyw idu
ów. P rostaczek  je s t  wyszkolo
nym  w  arystotelizm ie profeso
rem  un iw ersy te tu , człowiekiem 
sym patycznym , pogodnym , bez 
u razy  znoszącym  kolejne po raż
ki i gotowym n a  n as tęp n e . Re
p rezen tu je  on  w  „Dialogu” im po
tencję  arysto telizm u i n ieum ie
ję tność  zrozum ienia nowej n a u 
ki. „Dialog’ był k siążk ą  popular- 
no -naukow ą, pierw szym  w  h is 
torii fizyki i astronom ii obszer
nym  w ykładem  n a u k i K opernika 
i w niosków  z niej, przeprow a
dzonym  n a  poziom ie zrozum ia
łym w  zasadzie d la każdego, kto 
m iał w tedy zwyczaj kupow an ia  i 
czytania książek. W ażne kon 
sekw encje wyniknęły z ostatn iej 
w  książce wypowiedzi Simplicia. 
Po jaw nym  przyznan iu  się do 
b ra k u  kom petencji i do niezro
zum ien ia  p rzedstaw ionych m u  
argum entów  mówi on: „... gdyby 
zapytano  w as, czy Bóg, z jego 
n ieskończoną po tęgą  i m ąd ro ś
cią, mógłby n ad ać  pierw iastkow i 
wody ru c h  odw rotny w  jak iko l
w iek inny  sposób  niż nada jąc  
ru c h  zaw ierającem u j ą  naczy
n iu , wiem, stw ierdzam , że odpo
wiecie, iż mógłby, i także  wie
działby, ja k  spowodow ać to  n a  
wiele sposobów , n iek tó re  z n ich  
poza zasięgiem  naszego in te lek 
tu . Z czego n a ty ch m ias t w nios
kuję, przy założeniu powyższe
go, że byłoby p rz e sa d n ą  śm ia 
łością, gdyby ktokolw iek p o su 
ną ł się aż do k re su  i ograniczał 
B oską potęgę i m ądrość  jak im ś 
szczególnym  w łasnym  p rzypusz
czeniem .” ([1], s. 193) „Dialog’ 
kończy się wypowiedziami Sal- 
viatiego i Sagredo, ale konkluzją
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„naukow ą” je s t  powyższa wypo
wiedź Simplicia.

Nie był to  pierw szy raz  w  ży
ciu G alileusza, kiedy usiłował 
przechytrzyć sw oich przeciw ni
ków, ukryw ając, niezbyt s ta ra n 
nie, kp inę z ich  poglądów pod 
pozornie w iem opoddańczą  de
k laracją. Tym razem  je d n a k  nie 
docenił spostrzegaw czości w ro
gów albo przecenił ich  tolerancję 
i poczucie h u m o ru . Wypowiedź 
Sim plicia je s t  bowiem  prow oka
cyjnie sp rzeczna  z oczywistą 
im plikacją całego dzieła, a  po 
n ad to  je s t  dosłow nym  cy tatem  z 
dawniejszej wypowiedzi U rbana 
VIII.

Publikacja „Dialogu” 
i nowe oskarżenie.

Dzieło m usiało  uzyskać zgodę 
U rzędu świętego n a  publikację. 
U rban  VIII popierał G alileusza, 
nalegając tylko n a  to, aby  cała 
d y sk u sja  była o h ipotezach , to 
od niego pochodzi ty tu ł książki. 
Galileusz proponow ał ty tu ł „O 
przypływie i odpływie m orza”, 
ale papież nie chciał, aby  w  te n  
sposób  głównym tem atem  
książki s ta ł  się dowód tezy 
narzucającej Bogu jakąkolw iek 
konieczność.

Obowiązek krytycznego p rze
czytania książki należał do k się 
dza Niccolo Riccardiego. Nie był 
on znaw cą astronom ii, ale te k s t  
dzieła nie w ydał m u  się w ysta r
czająco hipotetyczny. W rogość, 
ja k ą  idee G alileusza wciąż b u 
dziły w  pew nych kręgach , sk ła 
n ia ła  do ostrożności. Aby u n i
knąć  dalszych opóźnień u s ta lo 
no, że poszczególne k a rty  ręko 
p isu  b ę d ą  przekazyw ane do 
d ru k arn i n a ty ch m ias t po rewiz
ji, d ru k arz  otrzym ał zezwolenie 
n a  drukow anie  wszystkiego, co 
otrzym a. G alileusz m iał p rzero
bić w stęp  i zakończenie, aby  le
piej dostosow ać je  do in strukcji 
pap ieża  i w yjechał z Rzym u w 
czerw cu 1630 r., po 2-m ie- 
sięcznym  pobycie. Miał wrócić 
jes ien ią  z gotowymi p rzeróbka
mi.

Po k ilku  m iesiącach  zm arł 
książę Cesi, najsiln iejszy w tedy 
so juszn ik  G alileusza w  Rzymie. 
D ruk  „Dialogu” zosta ł p rze
n iesiony do Florencji, ale w stęp 
i zakończenie wciąż były w  rę 
k ach  k siędza  Riccardiego. Czuł 
on, że tek s t, ja k i m iał, spow odu
je  kłopoty, ale nie um iał zapro-
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ponow ać odpow iednich zm ian  i 
grał n a  zwłokę. W końcu  zwrócił 
się do Ciampoliego o zezwolenie, 
otrzym ał je  i dopiero 19 lipca 
1631 r. doręczył o sta tn ią  część 
rękop isu  do am basady  Florencji 
w  Rzymie. Pierwsze egzem plarze 
wyszły z d ru k am i w  lu tym  1632 
roku.

Tym razem  głównymi w roga
mi G alileusza okazali się jezuici. 
Odżyła s ta ra  u raza  o Grassiego, 
odżyła s ta ra  polem ika z C hristo- 
p hem  Scheinerem  z Ingo lstad t o 
teorię p lam  słonecznych, k tó ra  
wywołała now ą urazę. W ydruko
w any n a  okładce „Dialogu” znak  
d ru k am i, trzy ryby pływające w  
kółko i trzym ające się zębam i za  
płetwy grzbietowe, zosta ł u zn a 
ny za  zn ak  rozpoznawczy here-

Portret Kardynała Ciampoili'ego 
(Biblioteka Narodowa, Paryż)

tyckich se k t [8], 1 s ie rpn ia  1632 
r. w  księgam i Landiniego we 
Florencji m iejscowy inkwizytor 
zażądał w ydania m u  w szystkich  
egzem plarzy „Dialogu” (ale były 
ju ż  w szystkie sprzedane) i 
w strzym ania  dalszej publikacji.

N a p rośbę  Galileusza, wielki 
książę Toskanii wysłał lis t do 
pap ieża  z p ro śb ą  o zwołanie ko
m isji d la  zbad an ia  spraw y. P a
pież rozm awiał z posłańcem  
krzycząc praw ie ze złości. 
Stwierdził, że „wasz Galileo” za
ją ł się spraw am i, którym i nie 
pow inien się zajmować. O skar
żył G alileusza i Ciampoliego o 
w yprowadzenie go w  pole przy 
u zyskan iu  zgody n a  publikację i 
groził, że zakaz publikacji je s t  
najłagodniejszą z kar, jak ich  
tym  razem  Galileusz może się

spodziewać. Kom isja była ju ż  
powołana; jej zadaniem , w edług 
słów papieża, było zbadan ie  „czy 
byłoby możliwe n ieprzedstaw ia- 
nie tej spraw y Urzędowi Świę
tem u ” ([1], s. 206).

T ak a  reak c ja  p ap ieża  była 
sk u tk iem  działań  jezuitów  s k u 
pionych wokół G rassiego i 
Schiinera. Poczuli oni zagroże
nie d la swojej pozycji, do tam tej 
pory byli głównymi nauczyciela
mi k lasy  panu jącej. To oni pod 
sunę li Urbanowi VIII podejrze
nie, że G alileusz zakpił z niego, 
wypow iadając jego zdanie  u s ta 
mi Simplicia. U rban  VIII, w  cza
sa ch  gdy był kardynałem , 
cieszył się szacunk iem  uczo
nych  i artystów , te raz  zaczął po 
dejrzewać, że nie był trak tow any  
poważnie jak o  in te lek tualis ta .

1 październ ika  1632 r. we 
Florencji G alileusz otrzym ał w e
zwanie, aby  w  ciągu 30  dni 
staw ił się w  Urzędzie Świętym. 
Miał on w tedy 68 la t  i często 
chorował, konieczność zimowej 
podróży do Rzym u przeraziła  go, 
mógł jej nie przeżyć. W liście do 
ka rdyna ła  F rancesco  B arberi- 
niego wyraził sk ru ch ę  i zaofe
rował spalen ie  pozostałych  kopii 
książki. Wyraził gotowość p rze
robien ia  te k s tu  i poprosił o 
utw orzenie kom isji we Florencji 
d la  nadzo ru  przeróbki. Prosił też 
o odroczenie w ezw ania do w ios
ny, a  w  zakończen iu  zapewnił, 
że jeśli jego p rośby  nie zo stan ą  
w ysłuchane „ ...udam  się w  po
dróż, ceniąc posłuszeństw o b a r
dziej niż życie.” ([1], s. 221). 
Była to  zam askow ana  obietnica, 
że Galileusz nie ucieknie za  gra
nicę. Sugerow ano m u  to, m iał 
naw et zaproszenie z Padwy, 
gdzie n a  tery to rium  republik i 
weneckiej byłby poza  zasięgiem  
władzy papieża. L ist pozostał 
bez odpowiedzi i zachow ała się 
w  arch iw ach  in s tru k c ja  U rbana  
VIII, aby  odpowiedzi nie wysyłać 
([1], s. 222).

W łaśnie w tedy k to ś odkrył w  
księgach  U rzędu świętego ów 
dziwny te k s t  z 26 lu tego 1616 r. 
Teraz mógł on  s ta ć  się podstaw ą 
do cięższego oskarżenia . Kom is
j a  oskarżyła G alileusza o trzy 
przestępstw a:

1. N aruszenie rozkazu  t ra k 
tow ania  teorii K opernika jako  
hipotezy.

2. B łędne trak tow an ie  zjawis-
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k a  pływów jak o  s k u tk u  ru c h u  
Ziemi.

3. O szukańcze przem ilczenie 
zakazu  z 26  lutego 1616 r. W 
zakończen iu  p ism a, kom isja wy
licza te  cechy „Dialogu”, za  k tó 
re  G alileusz pow inien być 
pociągnięty do odpow iedzialnoś
ci. Oto fragm enty:

„(a) że, bez rozkazu  i bez za 
w iadom ienia o tym  w  jak iko l
w iek sposób , um ieścił im prim a
tu r  Rzym u n a  stron ie  tytułowej,

(b) że w ydrukow ał przedm o
wę in n ą  czcionką i uczynił ją  
bezużyteczną oddzielając j ą  od 
resz ty  pracy; dalej, że włożył 
konkluzję końcow ą w  u s ta  p ro s
ta k a  i w  m iejscu, gdzie tru d n o  
j ą  znaleźć. (...),

(c) że bardzo  często odstępo
wał w  p racy  od hipotezy, albo 
tw ierdząc abso lu tn ie , że Ziem ia 
p o ru sza  się (...) albo spraw iając, 
że przeciw ne tw ierdzenie w yda
wało się  niemożliwe,

(d) że trak tow ał tę  kw estię j a 
ko sporną , jak b y  czekała n a  wy
jaśn ien ie , podczas gdy w  rzeczy
w istości w yjaśnił ją .

(e) że lekcew aży i poniew iera 
au to rów  o innych  p rzekona
n iach . (...),

(f) że w ysuw a szkodliwe 
tw ierdzenie (...), że (...) istnieje 
pew na rów ność m iędzy um ys
łem  bosk im  i ludzkim . (...),

(g) że b łędnie przypisał przy
pływy ocean u  stab ilności S łońca 
i ruchow i Ziemi, k tó re  nie is t
n ieją.” ([1], s. 224).

Je ś li n iek tó re  zarzu ty  z po 
wyższej listy  w ydają się Czytel
n ikom  bezsensow ne i b ezzasad 
ne, nie pow inni pow ątpiew ać w  
swoją zdolność rozum ienia 
XVII-wiecznych dokum entów . 
Były one równie bezsensow ne i 
bezzasadne  d la  w ielu ludzi ju ż  
w tedy. W św ietle ówczesnego 
p raw a  nie dało się sform ułow ać 
„czystego” z a rz u tu  opartego n a  
sam ej tre śc i „Dialogu”. O skarży
ciele gorączkowo poszukiw ali j a 
kiegokolwiek p u n k tu  zaczepie
n ia  i wyszedł im  w ynik ja k  wy
żej. Żadnego z tych  zarzutów  nie 
przedstaw iono Galileuszowi po 
tem  podczas p rocesu . Dopiero 
o sta tn i p u n k t  oskarżenia , zła
m anie zakazu  z 1616 r., m iał 
podstaw ę praw ną.

19 lis to p ad a  1632 r. Galile
usz  dosta ł drugie wezwanie. W 
odpowiedzi w ysłał zaśw iadcze

nie o złym stan ie  zdrow ia podpi
san e  przez trzech  lekarzy, k tóre 
stw ierdzało, że podróż może być 
n iebezpieczna dla życia ich  p a 
cjenta. Papież odpowiedział, że 
tak ie  unik i nie b ę d ą  tolerow ane 
i w  p rzypadku  dalszej zwłoki 
Galileusz odbędzie podróż do 
Rzym u w  towarzystwie kom i
sa rza  i lekarza, jak o  więzień za 
k u ty  w  kajdany.

Galileusz przybył do Rzymu 
13 lutego 1633 r. Proces 
odwlekał się. Inkwizycja była 
s ław na ze swoich podstępnych  
m etod. Niektórzy historycy 
dom niem ają, że jej sędziowie s a 
mi traktow ali podejrzliwie zakaz 
z 26 lutego 1616 r. i celowo 
zwlekali z rozpoczęciem  proce
su , aby przyłapać G alileusza n a  
przyznaniu  się do znajom ości 
zakazu  i jego świadomego 
złam ania  ([1], s. 244).

Proces rozpoczął się 12 
kw ietnia i trw ał ok. m iesiąca. 
Jego  w ierne streszczenie rozsa
dziłoby ram y  niniejszego a rty 
kułu; je s t  on dokładnie opisany, 
z cytatam i z dokum entów , w  
książce G. de Santillany ([1], s. 
257  -  281)7). H ipoteza o sfałszo
w aniu  dokum en tu  z 26 lutego 
1616 r. łatwo ob jaśn ia  przebieg 
p rocesu . Galileusz twierdził, że 
kardynał Bellarm ino odczytał 
m u  dokum ent, k tóry  zabran ia ł

71 Według zwyczaju Inkwizycji podsądny musiał 
być uwięziony i całkowicie odosobniony podczas 
procesu. Z uwagi na stan zdrowia Galileusza i w 
geście respektu dla wielkiego księcia Toskanii, 
tym razem oskarżonemu zezwolono na kontakty 
ze światem za pośrednictwem służącego i przy
dzielono mu kwaterę w budynku Inkwizycji. 
Warto przy okazji przypomnieć inne obyczaje 
sądów Inkwizycji: Porady prawne dla oskarżone
go zostały zakazane przez sobór w Walencji w 
1245 r., ponieważ „prawnicy przewlekali proces 
swoim hałasem”. Czasami powoływano obrońcę, 
który działał bez konsultacji z oskarżonym. 
Oskarżony nie był zawiadamiany o treści oskar
żenia aż do momentu ogłoszenia wyroku ([1], s. 
264 -  265).

m u  wierzyć w  teorię  K opernika, 
ale nie pam iętał, aby  ktokolw iek 
zab ran ia ł m u  dyskutow ać o niej 
i nauczać  jej jak o  hipotezy. Nie 
znał i n ie mógł sobie przypom 
nieć nazw isk  świadków, którzy 
byli przy tym  obecni. Złożył n a  
ręce sędziów  kopię zaw iadom ie
n ia  od Bellarm ino, że nie został 
ukarany . Nie pam iętał, czy k toś 
oprócz Bellarm ino mówił do n ie
go podczas tam tej audiencji 
(proszę zajrzeć do te k s tu  ta m te 
go dokum en tu , mówi on, że za
kaz głoszenia n au k i K opernika 
wypowiedział kom isarz Seghiz- 
zi).

W czasie pierwszego p rzes łu 
c h an ia  G alileusz popełnił jed e n  
fatalny  w  sk u tk a c h  błąd. 
Stwierdził, że n ie rozm aw iał z 
księdzem  R iccardim  o ostrzeże
n iu  z 1616 r., n ie uzna ł tego za 
konieczne, poniew aż, ja k  powie
dział, jego książka  była dowo
dem  przeciw ko teorii K opernika 
i w ykazała jej słabość. Stw ier
dzenie to  było w  oczywisty spo 
sób nieprawdziw e, pięć dni póź
niej eksperci s ą d u  przedstaw ili 
raport, w  k tórym  wykazali jego 
nieprawdziw ość. W te n  sposób 
G alileusz w padł w  pu łapkę: zos
ta ł przy łapany n a  w ierze w  teo 
rię K opernika i obronie jej jako  
fak tu , złam ał więc łagodniejszy 
zakaz z 25  lutego 1616.

Ksiądz V incenzo d a  F irenzu- 
ola, k tó rem u  zezwolono n a  sp o t
kanie  z oskarżonym  pom iędzy 
p rzesłuchan iam i, w yjaśnił m u  
jego sy tuację  i nam ów ił n a  zm ia
nę linii obrony. Podczas drugie
go p rzesłuchan ia , 30  kw ietnia, 
G alileusz przyznał, że po po 
w tórnym  przeczy tan iu  swojej 
książki, której nie widział od 
trzech  lat, zauważył, że jego ro 
zum ow anie może być odebrane 
jak o  argum en ty  za  teo rią  Koper
n ik a  i zgłosił gotowość dop isan ia

ooitć J i

/o  h jr flto  c<fiX*S)\ fjjyna- .
Dwa podpisy Galileusza na protokole sądowym. Pierwszy pochodzi 
sprzed przesłuchania w dniu 12 kwietnia. Drugi znajduje się pod 
dokumentem z 30 kwietnia i świadczy o odzyskaniu przez Galileu
sza pewnej równowagi.
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dalszego ciągu, w  k tórym  dokła
dniej p rzedstaw i przeciw ną opi
nię. W czasie trzeciego p rze
s łuchan ia , 10 m aja  1633 r., Ga
lileusz wręczył sędziom  ośw iad
czenie n a  piśm ie, w  k tórym  ob
szernie w yjaśniał, że te k s t  z 26 
lutego 1616 r. n ie  był m u  zn a 
ny, zaś  zak azu  z 25  lutego 1616 
r. n ie  złam ał przez fak t n a p isa 
n ia  „Dialogu”. W yraził sk ru ch ę  i 
p rosił o łagodny w ym iar kary  
a rgum en tu jąc, że jego w iek i 
ciężkie przeżycia zw iązane z 
p rocesem  sam e  były ju ż  karą.

6  Wyrok
Po trzecim  p rzes łu ch an iu  Gali
leu sz  zosta ł w ypuszczony n a  
w olność i w  oczekiw aniu n a  wy
rok  zam ieszkał w  Villa Medici, 
rezydencji am basado rów  F loren
cji. Przebieg p ro cesu  i uwolnie
nie po p rzes łu ch an iach  pozw a
lały m ieć nadzieję n a  pom yślny 
wynik. N iestety, znow u zadziała
ła  anonim ow a rę k a  wroga. S p ra 
w ozdanie z p rocesu , bez odpi
sów  oryginalnych dokum entów  i 
nie podp isane  niczyim  nazw is
kiem , zostało p rzesłane  do w ła
dzy nadrzędnej jak o  m ateria ł do 
podjęcia decyzji. D okum en t te n  
streszcza  h isto rię  spraw y od r. 
1615, posługu jąc się zn iekszta ł
ceniam i cytatów  z p ism  Galile
u sza , wziętymi z donosu  księdza 
Loriniego. T ek st powołuje się n a  
lis t do Castellego, ale stw ierdza, 
że „było niem ożliw ością zdobycie 
oryginału”. To tw ierdzenie je s t  
fałszywe, lis t do Castellego k rą 
żył w  w ielu kop iach  i trafił do 
rą k  B ellarm ina. H istorycy przy
puszczają , że oryginał zosta ł ce
lowo u su n ię ty  z archiw um , po 
niew aż dem askow ałby przei
naczen ia  Loriniego. Dalej, s p ra 
w ozdanie powołuje się n a  Cacci- 
niego, ale zn ieksz ta łca  i zaostrza  
jego wypowiedzi, oraz cytuje do
kum en ty  z 1616 r., również ze 
zn iekształceniam i n a  niekorzyść 
G alileusza. Oczywiście za ta ja  
ono sprzeczność m iędzy in s tru 
kcją  pap ieża  z 25  lutego 1616 r. 
a  jej w ykonaniem  z 26  lutego 
1616 r. R elacja z p rzes łu ch ań  
też  zo sta ła  pod re tu szow ana  n a  
niekorzyść oskarżonego. H isto
rycy m ają  swoje h ipotezy co do 
osoby a u to ra  tego rap o rtu , ale 
n a  ićh  liście podejrzanych  nie 
m a  wyraźnego faworyta. D odaj
my, że w  różnych  lis tac h  z tam -
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tego czasu  zaw arte s ą  mniej lub 
bardziej w yraźne aluzje su g e ru 
jące , że ich  au to rzy  {także sam  
Galileusz) coś wiedzieli o 
oszustw ach  w szechpotężnych 
m nichów.

Ludzie w ładni wydać wyrok, 
papież i główny inkwizytor, nie 
uczestniczyli w  procesie. Dla 
n ich , spreparow ane spraw ozda
nie było głównym źródłem  wia
dom ości (choć nie jedynym  Ur
b a n  VIII jako  kardynał był 
uczestn ik iem  niektórych wy
darzeń  z 1616 r.). Decyzja p a 
p ieża nosi da tę  16 czerwca 
1633 r. i brzm i następująco:

„Sanctissim us rozporządził, 
że rzeczony Galileo m a  być 
p rzesłuchany  co do jego in ten 
cji, naw et z groźbą to rtu r, a  jeśli 
ją  podtrzym a, m a  wyprzeć się

Niezmiernie nam przykro, że 
w poprzedniej części artyku
łu na str. 112 przez niedo
patrzenie nie pojawiły się po
dziękowania dla prof. Owena 
Gingericha z Ilarvard-Smith- 
sonian Center for Astrophy
sics za udostępnienie nam fo
tokopii ocenzurowanych eg
zemplarzy dzieła Kopernika.

Dziękujem y 
i  przepraszam y

podejrzew anej u  niego herezji 
n a  p lenarnym  zgrom adzeniu 
Kongregacji U rzędu Świętego, 
po tem  m a  być skazany  n a  uwię
zienie w edług upodoban ia  świę
tej Kongregacji i należy m u  roz
kazać, aby nie rozpraw iał nadal, 
w  jakikolw iek sposób, an i w  
słow ach an i w  piśm ie, o ru ch o 
m ości Ziemi i stab ilności Słoń
ca, w  przeciw nym  w ypadku  n a 
razi się n a  kary  za  recydywę. 
K siążka zaty tu łow ana „Dialogo 
di Galileo Galilei Linceo” m a  być 
zakazana .” ([1], s. 317  -  318).

O statn ie  p rzesłuchan ie  odby
ło się 21 czerwca. Tym razem  
Galileusz twierdził, że nie wie
rzył w  teorię Kopernika, a  pisząc 
„Dialog’ m iał po p ro s tu  zam iar 
wyłożyć w szystkie argum enty  
obu  stron , poniew aż nie były 
one w ystarczające do udow od
n ien ia  żadnej z dw u p rzed s ta 
wionych ta m  teorii. Mimo po
w tarzanych  przez są d  w ezwań 
do m ówienia praw dy i wypowie

dzianej jaw nie groźby to rtu r, 
Galileusz podtrzym ał tę  wypo
wiedź i nie rozwijał jej. P rzesłu 
chanie  zakończyło się  po n ieca
łej godzinie.

22 czerw ca 1633 r. Galileusz 
został doprow adzony do wielkiej 
sali dom inikańskiego k lasz to ru  
S a n ta  M aria S opra  M inerva 
u b ran y  w  b ia łą  koszulę (zwycza
jowy strój u k a ran y ch  h e re ty 
ków). Klęcząc w  obecności 10 
sędziów w ysłuchał wyroku. Peł
ny  te k s t  zaw iera pow tórzenie 
oskarżen ia  i u zasadn ien ie  i je s t  
dość długi ([1], s. 332  -  336). 
G alileusz m iał wyprzeć się swo
ich  „błędów i herezji”, przekląć 
je  i wyrazić w s trę t do n ich  w  for
m ie p rzepisanej przez sąd. 
„Dialog’ m iał być zakazany  p u b 
licznym  dekre tem  8). Galileusz 
został skazany  n a  „formalne 
więzienie tego U rzędu Świętego 
n a  okres stosow ny do naszego 
upodoban ia” i m iał przez trzy  la 
ta  raz  n a  tydzień odm aw iać sie
dem  psalm ów  pokutnych .

S iedm iu  z dziesięciu sędziów 
podpisało  wyrok. Trzej sędzio
wie, kardynałow ie G asparo  Bor
gia, F rancesco  B arberin i i Lau- 
divio Zacchia, woleli zaryzyko
wać załam anie dalszej kariery  
niż przyłączyć się do niegodzi
wego spek tak lu . Ich  nazw iska 
b ę d ą  załącznikiem  do ew entual
nej przyszłej rehabilitacji, obok 
nazw iska Ciampoliego i w ielu 
innych, n a  k tó re  zabrakło  tu  
m iejsca. N azw iska pozostałych 
sędziów pom iniem y jak o  m ało 
isto tne  (choć s ą  zap isane  w  do
k u m en tach , por. [1], s. 331).

Po odczytaniu  w yroku sę 
dziowie wręczyli Galileuszowi 
te k s t  do odczytania n a  głos. 
Ryzykując zaostrzenie  kary, 
Galileusz zapro testow ał p rze
ciwko dw u punk tom . Był gotów 
odczytać cokolwiek są d  m u  n a 
każe, ale nie stw ierdzenie, że był 
złym katolikiem , an i nie przy
znan ie  się do o szu k an ia  kogo
kolwiek, w  szczególności w  
zw iązku z pub likac ją  „Dialogu”. 
Sąd  uznał p ro tes t, a  Galileusz 
uk ląk ł pow tórnie i odczytał po 
praw iony tek s t. J e s t  on  znow u

!) Zakaz rozpowszechniania „Dialogu” spowo
dował błyskawiczne wykupienie i ukrycie wy
drukowanych egzemplarzy, a ich czamorynkowa 
cena podskoczyła o czynnik od 8 do 12 ([1], s. 
352).
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dość długi. Zaw iera zapew nienie 
o wierze w  n a u k ę  Kościoła k a to 
lickiego, przyznanie się do s ta 
w ianych oskarżonem u zarzu 
tów, form ułę o w yparciu  się i 
p rzeklęciu  błędów  oraz przysię
gę, że nie popełni tak ich  błędów 
w  przyszłości i doniesie U rzędo
wi Św iętem u o każdym  here ty k u  
lub  podejrzanym  o herezję ([1], 
s. 3 3 7 - 3 3 8 ) .

Pod tek s te m  znajduje  się d a 
ta  i podpis Galileusza.

„Eppur si 
inuove”.

W edług legendy, G alileusz po 
odczytaniu  form uły w yparcia się 
błędów  i herezji m iał powiedzieć 
do siebie pod  nosem  „A jed n a k  
się p o ru sza”. Nie m a  o tym  
w zm ianki w  dokum en tach . J e s t  
to  legenda, ale całkowicie zgod
n a  z ch arak te rem  G alileusza i 
pochodząca  rzeczywiście z os
tatn iego  o k resu  jego życia. M a
larz, praw dopodobnie ze szkoły 
M urilla, być m oże sam  m istrz, 
nam alow ał w  r. 1643 lub  1645 
obraz przedstaw iający  G alileu
sza  w  lochu  Inkwizycji. Obraz 
był w  XX w ieku w  posiad an iu  
pewnej belgijskiej rodziny i 
zosta ł w  r. 1911 p rzesłany  do 
oczyszczenia. Po •wyjęciu z ram y 
okazał się on  w iększy niż ram a. 
Galileusz pokazyw ał palcem  n a  
śc ianę  lochu, w  m iejsce, k tóre 
było ukry te  poza zagięciem  ob
raz u  i niew idoczne, gdy płótno 
było w  ram ie. N a ścian ie znajdo
w ał się ta m  n ap is  „E ppur si m u- 
ove”. Powiedzenie to  zostało 
w prow adzone do lite ra tu ry  przez 
G iuseppe B arettiego w  wydanej 
w  1757 r. w  Londynie książce 
„The Ita lian  Library” ([51, s. 
357).

30  czerw ca 1633 r. Galileusz 
został oddany  pod  nadzór przy
jaznego m u  a rcy b isk u p a  Sieny. 
Po p ięciu  m iesiącach  m iał być 
uwięziony we Florencji, ale 
zm ieniono po tem  te n  w yrok n a  
dożywotni a re sz t domowy w  jego 
w łasnym  dom u w  Arcetri. Tam  
um arł 9 s tyczn ia  1642 r.

Mimo postępującej choroby i 
u tra ty  w zroku przed śm iercią, 
Galileusz nie poddał się biernie 
losowi. W ładza w  Rzymie nie 
śm iała  odmówić zezwoleń n a  wi
zyty u  niego różnym  osobistoś
ciom zza granicy. Dzięki tak im  
wizytom udało  się przem ycić za 
granicę i opublikow ać poza za 
sięgiem  władzy pap ieża  dwie 
książki: łacińsk i p rzekład  
„Dialogu” (wydany w  1637 r. w  
S trasbourgu) oraz najw iększe 
dzieło jego życia, „Dwie nowe 
n au k i” (wydane w  r. 1638 przez 
wydawnictwo Elzevir w  Leiden).

W naszych  czasach  ludzie 
Kościoła lu b ią  w  zw iązku ze 
sp raw ą G alileusza mówić o 
„bolesnej pom yłce” 9). T a reto ry
k a  pochodzi najwyraźniej z dużo 
późniejszego okresu . Gdy Gali
leusz w  r. 1634 poprosił o zez
wolenie n a  wizytę u  lekarza  we 
Florencji, w  im ieniu pap ieża  od
powiedziano m u: „Sanctissim us 
odmówił zgody n a  p rośbę  i po 
wiedział, że rzeczony Galileo po 
w inien zostać  ostrzeżony, aby 
zaprzesta ł p rzesy łan ia  p róśb , a l
bo zostanie przeniesiony do wię
zienia U rzędu Świętego” ([11, s. 
236). Po śm ierci G alileusza wiel
ki książę Toskanii zam ierzał wy
staw ić pom nik  n a d  jego grobem. 
Papież (wciąż te n  sam) ostrzegł 
księcia, że u zn a  to  za  obrazę 
swojego m ajes ta tu  ([1], s. 356).

„Dialog” został w ykreślony z 
In d ek su  w  r. 1822 ([1], s. 250). 
W czasach  nowożytnych u s p ra 
wiedliwiano często potępienie 
G alileusza tw ierdzeniem , jakoby  
teo ria  K opernika była niewy
starczająco  udow odniona i nie 
przez w szystkich  astronom ów  
pop ierana  w  XVII wieku. Zdanie 
tak ie  znalazło się naw et w  ko
m unikacie  kom isji papieskiej 
ogłoszonym w  1992 r. [10]. O s
karżenie Galileusza, ja k  tu  wy
kazano, nie miało je d n a k  nic 
wspólnego z astronom ią  i w  XVII 
w ieku te n  a rg u m en t nie został 
użyty. Było ono oparte  n a  zarzu 
ta c h  teologicznych i form alno -  
p raw nych (te o sta tn ie  zaś n a j
praw dopodobniej zostały oparte  
n a  fałszerstwie). Zakaz rozpow
szechn ian ia  „Dialogu” spowodo

9) To nie jest dosłowny cytat z czyjejkolwiek wy
powiedzi.

w ał u p a d e k  n a u k  przyrodniczy
ch  we W łoszech i u p a d e k  Flo
rencji jak o  cen tru m  k u ltu ry  ([1], 
s. 330).

A rgum ent o n ieuznaw an iu  
teorii K opernika przez XVII- 
w iecznych astronom ów  je s t  
dość perfidny. Działanie Inkwi
zycji przeciw ko Galileuszowi 
było bowiem  elem entem  akcji 
zm ierzającej do zdław ienia teorii 
K opernika przy  użyciu  te rro ru  i 
przem ocy, a  jej zwolennicy nie 
mieli swobody w ypow iadania 
się. Gdyby działanie to  było 
sku teczne, teo ria  K opernika do 
dziś byłaby lite ra tu rą  podziem 
n ą  (w k ra jach  katolickich). W 
k ra jach  p ro te s tan ck ich  nigdy 
nie była p rześladow ana. Naj
większe zło tam tej akcji polegało 
n a  tym , że zaniepokojeni teolo
gowie, zam iast s łu ch ać  nowych 
idei i próbow ać je  zrozum ieć, 
usiłowali dyktować fizykom i 
astronom om , co je s t  prawdziwe. 
Istn ieją  w yraźne wskazówki, że 
naw et jezuici w  XVII w ieku  byli 
„prywatnie” zw olennikam i teorii 
K opernika ([1], s. 315), ale n a  
głośne przyznanie się do tego 
nie pozw alała im  specyficznie 
po jęta  lojalność oraz, oczywiś
cie, bardzo  rea ln a  perspek tyw a 
spłonięcia n a  stosie  lub  przeży
cia resz ty  dni w  lochu.

T rudno  dopatrzeć się jak ic h 
kolwiek okoliczności łagodzą
cych d la  Kościoła w  całej tej h is 
torii. N ieum iejętność bezw arun
kowego przyznan ia  się do winy i 
p ró b a  ponownego sam o u sp ra- 
wiedliwienia po 350  la ta c h  zo
s ta n ą  praw dopodobnie dopisane 
do listy  „bolesnych pom yłek”. 
Możemy tylko w szyscy wycią
gnąć różne n a u k i n a  przyszłość 
z tego dośw iadczenia. J e d n a  z 
n ich  może być taka : oto do cze
go prow adzi podp ieran ie  „war
tości ch rześc ijańsk ich” św iecki
mi rep resjam i karnym i.

Doc. Andrzej Krasiński z Centrum Astro I
nomicznego im. M. Kopernika w Warszawie, i
specjalista w zakresie ogólnej teorii względ m
ności, jest autorem drugiego już dla nas tek ś
stu. Tym razem tematem jest historia astro s
nomii, ale powiada się, że historia jest po to, g
aby uczyć i miejsce w Postępach słusznie się :?!
jej należy. A więc UCZMY SIĘ! Ten sam d
zresztą tekst ukaże się również w Postępach d
Fizyki.

1
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PAMIĘTAJ O 
PRENUMERACIE

«5>
Najpewniej- 
szym i najtań- 

V  szym sposo- 
j - J \  bemzapewnie- 
j  nia sobie dostę

pu do
POSTĘPÓW ASTRONOMII 
jest prenumerata
♦  Prenum eratę m ożna opłacić w 

urzędach pocztowych n a  umieszczo
nym obok przekazie

♦  Prosimy o czytelne wypełnienie 
wszystkich części przekazu,
a  zwłaszcza ad resu

♦  POSTĘPY ASTRONOMII są  
kwartalnikiem  i m ożna zaprenu
merować dowolne zeszyty danego 
rocznika w  dowolnej ilości 
egzemplarzy

♦  Cena prenum eraty  n a  rok 1993 
wynosi 120.000 zł, a  pojedynczego 
zeszytu 30.000 zł

♦  Cena prenum eraty  n a  rok 1994 wyno
si 156.000 zł

♦  Można zamawiać jeszcze zeszyty 2 , 3 ,
4  z roku  1991 w  cenie 15.000 zł oraz 
1, 2 z roku  1992 w  cenie 20.000 zł za 
egzemplarz, a  także podwójny zeszyt 
3 -4 /1992  w  cenie 30.000 zł

♦  Koszt przesyłki w kraju  je s t wliczony w 
koszt prenum eraty

♦  C ena prenum eraty  do krajów europej
skich je s t  zwiększona o 75%

♦  Cena prenum eraty  do krajów pozaeu
ropejskich je s t  zwiększona o 150%

♦  Wysyłka POSTĘPÓW ASTRONOMII do 
krajów pozaeuropejskich będzie reali
zowana pocztą lotniczą

♦  Podane ceny pozostają ak tualne aż do 
w ydania zeszytu 1 /9 4

Reklamacje
dotyczące prenumerat
prosimy kierować bez
pośrednio do dystrybu
to ra  pod adresem :
Sławomir 
Kruczkowski,
ul. Królewska 3/22,
86-300 Grudziądz, 
tcl. (0-51) 22794 (praca),
26650 (dom)

W następnych 
numerach
♦ 450 lat 3>e flłcbolutfumlm#
♦ Fotoreportaż z Hawajów
♦ Powstanie i ewolucja 

struktur we Wszechświecie
♦ Chrońmy niebo gwiaździste

Postępy Astronom ii 4/1993
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W związku z dyskusją o POSTĘ
PACH ASTRONOMII na Wal

nym Zebraniu PTA, pragnę podzielić się 
kilkoma uwagami:
1. Przedmiotem krytyki nie powinny być 

„Postępy w ogóle", ale konkretny 
artykuł Redaktora Naczelnego. Kry
tykując musimy zdawać sobie sprawę 
z faktu, że jest to minimalna część 
wszystkich artykułów, które ukazały 
się w POSTĘPACH ASTRONOMII, 
odkąd ukazują się one w odnowionej 
formie.

2. Łacińskie przysłowie mówi -  De gusti- 
bus non est disputandum, dlatego nie 
powinniśmy dyskutować nad kulturą i 
smakiem Redaktora Naczelnego. 
Musimy sobie jednak odpowiedzieć 
na pytanie: czy popularyzacja astro
nomii ma się odbywać na poziomie 
„Sky and Telescope" -  większość ar- 
tyku- łów, czy też na poziomie „Nie" -  
co zdaje się rozpoczynać artykuł
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Redaktora Naczelnego.
3. Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

jako wydawca POSTĘPÓW ASTRO
NOMII jest odpowiedzialne za poziom 
czasopisma i płacąc kilkaset milionów 
złotych rocznie, ma prawo do okreś
lonych wymagań. W  szczególności 
Towarzystwo nie może dopuścić do 
ewolucji de coelo in coenum.

Wymagania PTA względem Re
dakcji nie są formą cenzury, ale pra
wem zleceniodawcy względem tych, 
którzy zlecenie realizują. Nie wydaje 
się natomiast uczciwym wykorzysta
nie stanowiska redaktora do druko
wania własnych artykułów wbrew 
życzeniom sponsora.

4. Brak cenzury i wolność prasy pole
gają na tym, że każdy ma możliwość 
wydrukowania swego nieocenzuro
wanego artykułu albo w POSTĘ
PACH albo w „Nie". Natomiast nie 
należy tego mylić z możliwością dru
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kowania wszystkiego i wszędzie.
5. Sądzę, że Redaktorowi Naczelnemu 

można postawić pytania: czy w 
POSTĘPACH ASTRONOMII zapre
zentował już całą astronomię i nie ma 
już o czym pisać i czy nie szkoda 
ciężko zdobytych przez PTA fun
duszy na druk wątpliwej jakości tek
stów, skoro jeszcze tyle jest cieka
wych tematów astronomicznych.

Jadwiga Biała -  
Olsztyn

Red. Naczelny wyjechał do 
Paryża 1 dowcipów nie będzie. 
J a k  wróci, to spraw ę hum oru  
w Postępach dogłębnie prze
dyskutujem y, bo rzecz ja s n a  
nie chcem y sobie zrażać Czy
telników, którym zbyt ostry 
żart nie odpowiada. N ato
m iast zawiedzionym możemy 
polecić lekturę ostatniej po
wieści Umberto Eco „Wahadło 
F oucaulta”, str. 14.

P rzy pisaniu historii instytucyj sobie 
współczesnych niełatwo jest 
ustrzec się opisywania i podkreślania 

mniej ważnych szczegółów biograficz
nych osób związanych z tymi instytuta
mi. Przy- kładem takiego postępowania 
może być sprawa dat uzyskiwania prze
ze mnie stopni naukowych, którą zajął 
się szczegółowo w swoim artykule w PA 
3—4/92 dr Jan Mietelski. Warto byłoby 
może zastanowić się, czy autor tego 
artykułu, pisząc o osiągnięciach astrono
mii krakowskiej w latach 1950-1970, za
miast obszernej dyskusji nad mało 
znaczącymi szczegółami biograficznymi 
dotyczącymi dat uzyskiwania stopni nau
kowych, które przypadkowo zbiegły się z 
terminami początku względnie końca 
drugiej wojny światowej nie powinien był 
raczej wspomnieć o tym, że wyniki ba
dań prof. Karola Kozieła nad libracją 
fizyczną Księżyca znalazły międzynaro
dowe uznanie społeczności astrono
micznej. Jednym zaś z niewątpliwych te
go dowodów był dwukrotny wybór K. 
Kozieła w latach 1958-61-64 na stano
wisko prezydenta Komisji „Ruchu i figury 
Księżyca" Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej, a w latach 1964-67 na stano
wisko wiceprezydenta komisji „Księżyc" 
tej Unii i to w okresie intensywnych ba
dań nad mchem obrotowym Księżyca, 
związanych z planowaniem wyprawy na 
Księżyc statku kosmicznego „Apollo 11". 
A  może dobrze byłoby dodać między in
nymi również, że od szeregu lat kalen
darz astronomiczny „Jeżegodnik" stosu
je rozwinięcia libracji fizycznej w 
długości, podane przez K. Kozieła, do 
obliczania efemerydy krateru księżyco
wego MSsting A (patrz na przykład 
„Jeżegodnik" 1973, str. 694). Już te dwa 
omówione wyżej zagadnienia świadczą 
wyraźnie o tym, że z punktu widzenia 
znaczenia dla historii Obserwatorium 
Astronomicznego w Krakowie daleko 
ważniejsze są nie wymienione przez au
tora artykułu osiągnięcia naukowe i or
ganizacyjne o zasięgu międzynarodo
wym, niż szeroka dyskusja dotycząca 
dat uzyskiwanych przeze mnie stopni 
naukowych.

Będę naprawdę zobowiązany, jeśli 
ujrzę tych kilka moich uwag w jednym z 
najbliższych numerów POSTĘPÓW 
ASTRONOMII w rubryce „Listy Czytelni
ków".

Karol Kozieł -  
Wisła

Droga Redakcjo! W związku z pier
wszym przypisem na str. 12 nr 

1/93 „POSTĘPÓW ASTRONOMII" u- 
przejmie informuję, że poprawne wyjaś
nienie hipotezy „dwu prądów" Kapteyna 
zostało wspomniane przez Struvego i 

Zebergs w „Astronomii XX  wieku" (PWN, 
Warszawa 1967), str. 512 i 513.

Mikołaj Jerzykiewicz -  
Wrocław

Red. Dziękujemy za  ten ko
m entarz  do a rtyku łu  o Wła
dysławie Dziewulskim, a  zain
teresow anym  polecam y tę 
ciekaw ą lekturę.

F orma artykułu jest znakomita! W 
treści znalazłem 2 błędy drukar

skie, które dobrze byłoby sprostować:
1) z winy edytora tekstu na str. 125 przy 

rys. 3 jest: „x1C" a powinno być „x 
10s'oraz

2) na str. 129, środkowa kolumna:.... ro
zmiary której oceniali na 30°." -  po
winno być oczywiście „30"* (sekund 
luku).

Parę innych błędów to tylko drobne 
„literówki" jak np. „zajerestrować", na 
które mam nadzieję, niewiele osób 
zwróciło uwagę.

Bogdan Maciesowicz- 
Rzeszów

Red. Chodzi o artyku ł au to ra  
„Komety osta tn ich  la t” (PA 
3 /9 3 , str.121). Przynajmniej 
jed en  zadowolony!

S zanowna Pani! Pisze do Pani 58 -  
letni człowiek, który jeszcze pół ro
ku temu mógł jeszcze przewracać 

„Układy Słoneczne", a dziś... Ojciec 
zmarł, matka od 2.5 roku sparaliżowana, 
została mi praca, gotowanie, opieka me
dyczna, ale jedyną moją nadzieją są... 
książki. Czy nie będzie to nietakt z mojej 
strony prosić o pomoc „dla głowy"? Bę
dę wdzięczny za każdą książkę (astro
nomia, geologia, chemia, S  -  F, ...). 
Zbudowałem teleskop (typ Newtona), 
mam kolekcję meteorytów. Proszę Panią
i Czytelników o pomoc.

Zbigniew Krzaczyński -  
Pyskowice

Red. List przyszedł w m aju, 
ale ponieważ był adresow any 
personalnie do m nie (B. Cz.), 
to przeleżał przez cały okres 
mojego pobytu za  granicą. J e 
s t  ml niewymownie przykro. 
Sądzę, że P an a  Zbigniewa tra 
pi nie tylko b rak  książek, ale 
b rak  życzliwych kontaktów  z 
ludźmi. Może ktoś z Państw a 
do P ana  Zbigniewa napisze? 
Adres: 44  -  120 Pyskowice, 
ul. Wolności 8 /3 .

W num erze PA 2/93 w  
Podziękow aniach dla 
dok to rów  W ambsgans- 
sa i W itta podaliśm y 
niepraw dziw e num ery  
rysunków  (4, 6). Pow in
no  być 1, 3.

Obu Panów serdecz
nie przepraszamy!

WYCIĄĆ I WYPEŁNIĆ
Postępy Astronomii 4/1993



‘Kalendarz Astronomiczny na 1994 rok̂
Pragniemy, corocznym zwyczajem 
zaproponować Państw u KALEN
DARZ ASTRONOMICZNY NA 1994 
rok.

Pierwsza część kalendarza znaj
duje się n a  barwnej wkładce. Po
sługiwanie się tym kalendarzem  
m ożna najlepiej zilustrować przy
kładem.

Wybierzmy dowolną noc, niech 
to będzie np. z 10 n a  11 lutego. 
Pionowa czarna linia odpowiada
jąca  tej dacie przecina się z liniami 
ukośnym i odpowiadającymi kon
kretnym  m omentom zdarzeń dzie
jących się n a  niebie.

Tej nocy teoretycznie będzie 
m ożna zobaczyć n a  niebie każdą z 
pięciu p lanet widocznych nieuzbro
jonym  okiem. Najefektowniej będzie 
widoczny Jow isz, wschodząc o go
dzinie O20, górując o 504 . Słabiej wi
doczny będzie Saturn zachodząc o 
1730 jeszcze podczas zm ierzchu a s 

tronomicznego. Najsłabiej widoczne 
będą: Mars (wschód o 648), który 
pojawi się nad  horyzontem w czasie 
świtu cywilnego i Wenus (zachód o 
1704), która zajdzie w czasie zmierz
chu  cywilnego.

Na osobną uwagę zasługuje 
Merkury (zachód o 1820), gdyż mo
m ent jego zachodu nastąp i u  progu 
nocy astronomicznej. Zatem w 
tych dniach widoczność Merkurego 
będzie jed n ą  z najlepszych w 1994 
roku (podobna widoczność będzie 
między 1 i 10 listopada kiedy to 
wschód Merkurego nastąp i w podo
bnych warunkach).

Oprócz tego można odczytać mo
m ent w schodu i zachodu Słońca 
(odpowiednio 701 i 1640), a  także 
m om ent prawdziwej północy (2350).

Pamiętajmy jednak, że podane 
momenty są  wyznaczone dla miejs
ca  o współrzędnych cp= 52°, 1 = 2 1 °  
i dla innych rejonów Polski różnice

mogą dochodzić naw et kilkudzie
sięciu m inut.

Druga część kalendarza znajduje 
się n a  1 i 4 stronie wkładki. Przed
stawiony je s t tam  skrótowo prze
bieg dwóch zaćmień, które będą wi
doczne w Polsce w 1994 roku: za
ćmienie Słońca w dniu  10 m aja i 
częściowe zaćmienie Księżyca w 
dniu  24 maja. Poza tymi dwoma 
będzie widoczne w Polsce w dniu 
18 listopada półcieniowe zaćmienie 
Księżyca. J e s t  to jed n ak  zjawisko 
mało efektowne i widoczne tylko w 
bardzo dobrych w arunkach  pogo
dowych.

Trzecia część kalendarza to zes
tawienie faz Księżyca (tabela poni
żej). Dla uproszczenia podajemy 
tylko daty bez precyzyjnych mo
mentów.

Opracowanie: 
Sławomir Kruczkowski 

i Fryderyk Kędracki

Kalendarz faz Księżyca
styczeń Cuty marzec kwiecień maj czerwiec

NÓW 12 10 12 11 10 9
PIERWSZA KWADRA 19 18 20 19 18 16

PEŁNIA 27 26 27 25 25 23
OSTATNIA KWADRA 5 3 4 3 2 1

Upiec sierpień zorzesień października Cis top ad grudzień
NÓW 8 1 5 5 3 3

PIERWSZA KWADRA 16 14 12 11 10 9
PEŁNIA 22 21 19 19 18 18

OSTATNIA KWADRA 30 29 28 27 26 25

ZDJĘCIE N A  OSTATNIEJ STRONIE OKŁADKI PRZEDSTAWIA...

... Mgławicę Oriona (M42 i M43) sfotografowaną 90160 cm kamerą Schmidta Obserwatorium 
Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. Zdjęcie zostało wykonane na kolorowej kliszy z 
czasem ekspozycji około 40 minut. Oryginalna wielkość mgławicy na kliszy jest dwukrotnie 
mniejsza niż wydrukowana. Autorem zdjęcia jest Krzysztof Rumiński.
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1993
15 lat minęło jak  jeden dzień..., Joanna  

Mikołajewska, Bożena Czerny, 174 
Fizyka w niejednorodnym Wszechświe- 

cle, Andrzej Krasiński, 29 
Gwiazda betlejemska, Jadwiga Biała,

158
Gwizdy neutronowe jako soczewki grawi

tacyjne, Janusz Osarczuk, 56 
Historja astronomji n a  Uniwersytecie Wi

leńskim, Władysław Dziewulski, 4 
Komety ostatnich lat, Bogdan Macieso-

Astrolustracja posła Krasowskiego, 
Robert Sza), 52 

Błyski gamma -  najjaśniejsze obiekty we 
Wszechświecle, Włodzimierz Kluź- 
niak, 155 

CH Cygnl 1 Inne ... gwiazdy zmienne 
Dziewulskiego, 15 

Co to je s t GRO?, 148 
Co zaobserwowało GRO?, 149 
Diagram Hertzsprunga -  Russella, Ju 

liusz Domański, 179 
Dysk akrecyjny wokół czarnej dzluiy w 

centrum  NGC 4261, 73 
Galaktyki w stadium  embrionalnym, 

wkładka 
Gorący gaz w galaktyce NGC 4151, 

Andrzej A. Zdziarski, 152 
Gwiazdy, uniwersytety 1 obserwatoria 

Władysława Dziewulskiego w XXX 
rocznicę śmierci, Stanisław Gąska,

Io: globalny wulkan, Andrzej Woszczyk,

J a k  przygotowywano się do spotkania 
Galileo z Gasprą, 23

STYCZEŃ -  MARZEC 1993, strony 1 - 4 8  
KWIECIEŃ -  CZERWIEC, strony 49 -  96  
LIPIEC -  WRZESIEŃ, strony 97 -  144 
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ, strony 145 -  192

ZESZYT 1 
ZESZYT 2 
ZESZYT 3 
ZESZYT 4

TYTUŁY
Artykuły

wicz, 121
Laury za PSR 1913+16, Aleksander Wol- 

szczan, 169 
Magnetohydrodynamiczne dynamo w ga

laktykach spiralnych, Katarzyna 
Otmianowska -  Mazur, 39 

Matematyka i przyroda czyi) Twierdzenie 
Russella -  Vogta, Kazimierz Stępień, 
164

Muzyka sfer: Concertino na pulsujące 
gwiazdy, Dymitar D. Sassetou, 25

Pozostałe
J a k  to robią Francuzi, Andrzej J. Macie

jew ski, 46 
Kometa Levy w Nowym Wiśniczu, 

Krzysztof Ścigalski, 134 
Ladacznice niebieskie, E w aJanaszak, 

138
Meteoryt (?) Jerzmanowicki, Maciej 

Mikołajewski, 95 
Między gwiazdowe Unie rozmyte, Jacek 

Krełowski, 54 
Obserwatorium Promieniowania Gamma 

-  pierwsze wyniki misji, 148 
Odkrycie pierwszej mikrosoczewkl grawi

tacyjnej w kierunku Centrum 
Galaktyki, Andrzej Udalski, 171 

Ogromne jasności 3C 279: magiczny trik 
ogólnej teorii względności?, Magdale
na Zby szew ska, 149 

Oś, Krzysztof Rumiński, 119 
PSR 1718-19, Krzysztof Belczyński, 135 
Początek nowej ery w badaniach planeto

id, Tomasz Kwiatkowski, 22 
Podwójne Jądro aktywnej galaktyki Mar- 

karian 315, Joanna Mikołajewska,
73

I9{pE% S do ‘Tomu 41

Pola magnetyczne, rotacja galaktyk i teo
ria dynamo, Ryszard Wielebiński, 65 

Soczewkowanie grawitacyjne, Krzysztof 
Z. Stanek, Bohdan Paczyński, 100 

Sprawa Galileusza cz. 1, Andrzej Krasiń
ski, 109

Sprawy Galileusza ciąg dalszy cz. 2, 
Andrzej Krasiński, 183 

Supernowa 1993J w galaktyce M81, Jo
anna Mikołajewska, Maciej Miko
łajewski, 83

Proplydy -  dyski protoplanetarne w 
Orionie, Andrzej Woszczyk, 115 

Q 0957+561 A/B: Grawitacyjna linijka, 
Bożena Czerny, 74 

Radioastronomia bez granic, Roy S. Bo
oth, 76

S(u)pemowo w Piwnicach, Maciej 
Mikołajewski, 86 

SN 1993 J ,  167
Tajemnica rentgenowskiego tła -

rozwiązana!, Andrzej A. Zdziarski, 
168

Teleskop Kosmiczny „robi" rem anent po 
supernowej sprzed 15000 lat, 72 

Teoria a  fakty, Bożena Czerny, 181 
Układ odniesienia, Adam  Jakubowski, 

142
Venl, Vidt ... Enslshelm 1992, Edith Pil

ska, 89
XXVI Zjazd PTA tuż, tuż ..., Adam  Micha

lec, 48
XXXVII Olimpiada Astronomiczna, 136 
Z Pleszewa do galaktyk, Ryszard Wiele

biński, 80
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Janaszak Ewa, Ladacznice niebieskie, 
138
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najjaśniejsze obiekty we Wszech- 
śwlecie, 155

Krasiński Andrzej, Fizyka w niejednorod
nym Wszechśwlecie, 29 
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Maciejewski Andrzej J., J a k  to robią 
Francuzi, 46 

Maciesowicz Bogdan, Komety ostatnich 
lat, 121

Michalec Adam, XXVI Zjazd PTA tuż, tuż 
..., 48

M ikołajewska Joanna, 15 lat minęło jak  
jeden dzień, 174 

Dysk akrecyjny wokół czarnej dziury 
w centrum  NGC 4261, 73 

Galaktyki w stadium  embrionalnym, 
wkładka

Ja k  przygotowywano się do spotka
nia Galileo z Gasprą, 23 

Podwójne jądro aktywnej galaktyki 
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certino na pulsujące gwiazdy, 25 
Stanek Krzysztof Z., Soczewkowanie gra

witacyjne, 100 
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da czyli Twierdzenie Russella -  
Vogta, 164 

Sza/ Robert, A strolustracja posła Kra
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Ścigalski Krzysztof, Kometa Levy w 
Nowym Wiśniczu, 134 

Udalski Andrzej, Odkrycie pierwszej mik
rosoczewkl grawitacyjnej w kie
runku Centrum Galaktyki, 171 

Wielebiński Ryszard, Pola magnetyczne, 
rotacja galaktyk i teoria dynamo, 
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Z Pleszewa do galaktyk, 80 
Wolszczan Aleksander, Laury za PSR 

1913+16,169 
W oszczyk Andrzej, Io: globalny wulkan, 

19
Proplydy -  dyski protoplanetarne w 

Orionie, 115 
Zby szew ska  Magdalena, Co to je s t 

GRO?, 148 
Co zaobserwowało GRO?, 149 
Ogromne Jasności 3C 279: magiczny 

trik ogólnej teorii względności?,
149

Zdziarski Andrzej A., Gorący gaz w gala
ktyce NGC 4151, 152 

Tajemnica rentgenowskiego tła -  
rozwiązana!, 168
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JACEK UNIWERSAŁ

LUNETY,
REFRAKTORY
MODEL nr O
- średn ica  obiektyw u

- ogniskow a obiektyw u

- pow iększenie

MODEL nr 4
- średn ica  obiektywu

- ogniskow a obiektyw u

- pow iększenie

- zasięg

47 m m  

500 m m  

40 x

65 m m  

400 m m  

od 50x do 100x 

10.5m

Produkcja T elesk op ów  A stro n o m iczn y ch  i L unet
3 4 -3 0 0  ŻYWIEC, ul. Poniatow skiego 9 

tel. (61)3364

MODEL nr 7
- średn ica  obiektyw u 65 m m
- ogniskow a obiektyw u 800 m m
- pow iększenie płynne od 30x do 70x

oraz 100-200x 

-za s ięg  10.5m

TELESKOPY
ZWIERCIADLANE

System Newtona

MODEL nr 2
- śred n ica  zw ierciadła 70 m m
- ogniskow a zw ierciadła 550 m m
- pow iększenie 40x, 65x, 100x 
-za s ięg  l l m
- zdolność rozdzielcza 2"

MODEL nr 3
- śred n ica  zw ierciadła 70 m m
- ogniskow a zw ierciadła 800 m m  
-pow iększen ie  60x, 100x, 160x
- zasięg 1 l m

- zdolność rozdzielcza 1.6"

MODEL nr 5
- średn ica  zw ierciadła 90 m m
- ogniskow a zw ierciadła 900 m m
- pow iększenie 70x, 120x, 200x 

-zas ięg  11.5m
- zdolność rozdzielcza 1.3"

MODEL nr 6
- średn ica  zw ierciadła 150 m m
- ogniskow a zw ierciadła 1500 m m  
-pow iększenie 50x, 120x, 200x,

300x, 450x, 600x 

-zas ięg  12.5m
- zdolność rozdzielcza 0.8"

MODEL nr 8  
szu k a cz  k o m et
- średn ica  zw ierciadła 150 m m
- ogniskow a zw ierciadła 900 m m
- powiększenie 30x, 80x, 120x,

200x, 300x, 450x 

-za s ięg  12.5m

- zdolność rozdzielcza 0.9"

MODEL nr 9
- średn ica  zw ierciadła 250 m m
- ogniskow a zw ierciadła 1500 m m  
-pow iększenie  50x, 120x, 2Ó0x,

300x, 450x, 600x
- zasięg 14m
- zdolność rozdzielcza 0,5"

TELESKOPY
ZWIERCIADLANE

System Cassegraina 
MODEL nr 10
- średn ica  zw ierciadła 150 m m
- ogniskow a zw ierciadła 2200 m m  
-pow iększen ie  80x, 100x, 200x,

300x 450x, 700x
- zdolność rozdzielcza 0.8"

MODEL nr 11
- średn ica  zw ierciadła 250 m m
- ogniskow a zw ierciadła 3400 m m
- pow iększenie od 50x do 800x
- zdolność rozdzielcza 0.5"

W szystkie lunety posiadają obraz prosty, ziem ski. Jest m ożliw a 
sprzedaż teleskopów i lunet bez statywów, bez oprzyrządow ania 
dodatkowego, niektórych części optycznych -  obiektywów, zwier
ciadeł, okularów. Ceny do uzgodnienia.

Z a k ła d  jest- fundatorem  nagród (instrum entów  do obserw acji nieBa) dCa 
Laureatów  Olimpiad]) Astronomicznej i Laureatów  lęonĄursu POSTĘPÓW  
ASTRONOMII.
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