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W końcu kwietniu ubiegÃlego roku dzienniki telewizyjne i gazety na caÃlym świecie
podaÃly wiadomość o wynikach badań temperatury promieniowania wypeÃlniajaιcego Wszech-
świat przeprowadzonych przez amerykańskiego sateliteι COBE. Informacja ta zapewne
przeszÃla niezauważona przez wieιkszość z czytelników w powodzi doniesień politycznych
czy sportowych (Polska żyÃla w tym czasie tzw. sprawaι Parysa). Jednak dla kos-
mologów, czyli uczonych zajmujaιcych sieι budowaι i ewolucjaι Wszechświata, byÃlo to
jedno z najważniejszych wydarzeń, na pewno o randze porównywalnej do ukazania sieι
dzieÃla MikoÃlaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium opisujaιcego nasz ukÃlad
planetarny. Kierujaιcy tym projektem badawczym astrofizyk George F. Smoot z Uni-
wersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (tego samego, gdzie wykÃlada CzesÃlaw MiÃlosz)
staÃl sieι nagle bardzo popularnaι postaciaι, a wywiady z nim i jego zdjeιcia pojawiÃly sieι
w wielu dziennikach i czasopismach. Jest kariera naukowa jest przykÃladem na to, że
żmudna, wytrwaÃla i dlugoletnia (zainteresowaÃl sieι kosmicznym promieniowaniem mikro-
falowym na poczaιtku lat siedemdziesiaιtych) praca przynosi w końcu rezultaty. W ciaιgu
prawie dwudziestu lat zajmowania sieι jednym, bardzo waιskim zagadnieniem, niektórzy
naukowcy stajaι sieι wybitnymi specjalistami wÃlaśnie od tego jednego tematu badawczego,
czeιsto nie orientujaιc sieι w pokrewnych osiaιgnieιciach tej samej nauki. Ale taka jest
wspóÃlczesna nauka, ze swojaι daleko posunieιtaι specjalizacjaι w ramach innej specjaliza-
cji. Obecnie Smoot pisze ksiaιżkeι Zmarszczki czasu przedstawiajaιcaι dzieje kierowanego
przez niego programu badań, która zapewne beιdzie na zachodzie takim samym best-
selerem, jak np. ksiaιżka Stephena Hawkinga Krótka historia czasu (sprzedano ponad 1
mln jej egzemplarzy), czy Pierwsze trzy minuty Wszechświata Stephena Weinberga.

Aby uzasadnić, dlaczego ogÃloszene 23 kwietnia na posiedzeniu Amerykańskiego To-
warzystwa Fizycznego istnienie drobnych niejednorodności w tzw. promieniowaniu tÃla,
jest w pewnym sensie jednym z najważniejszych wydarzeń w caÃlej historii ludzkości,
trzeba sieι cofnać do późnych lat dwudziestych naszego wieku, kiedy to amerykański as-
tronom Edwin Hubble prowadziÃl trwajaιce kilka laty żmudne badania odlegÃlosći galaktyk
i ich preιdkości. Wcześniej wysiÃlki wielu astronomów dostarczyÃly dowodów na istnie-
nie galaktyk, tzn. skupisk zawierajaιcych miliardy gwiazd i majaιcych rozmiary rzeιdu
dzieιsiaιtek tysieιcy lat świetlnych. (Rok świetlny to odlegÃlość jakaι przebywa poruszajaιce
sieι z preιdkościaι 300 000 km/s światÃlo w ciaιgu roku, czyli prawie 10 000 000 000 000
km.) OdlegÃlości mieιdzy najbliższymi galaktykami wynoszaι od kilkudziesieιciu (chociaż
znane saι przypadki zderzeń galaktyk) do milionów lat świetlnych. Dla wyróżnienia
tego skupiska, do którego należy nasze SÃlońce, używa sieι dużej litery G — my żyjemy w
Galaktyce, któraι też czasem określa sieι mianem Drogi Mlecznej. Mimo że w znanej czeιści
Wszechświata znajduje sieι wiele miliardów galaktyk, 99 ich procent należy do jednego
z tylko pieιciu typów, rózniaιcych sieι gÃlównie ksztaÃltem. Ten zastanawiajaιcy fakt stale
nie ma peÃlnego wytÃlumaczenia teoretycznego, chociaż ostatnio ukazaÃly sieι prace matem-
atyków wskazujaιce, jaki mechanizm powoduje skupianie sieι gwiazd w obÃloki tylko pieιciu
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rodzajów. Najczeιściej spotyka sieι spÃlaszczone galaktyki spiralne lub eliptyczne. Hub-
ble odkryÃl, że preιdkość oddalania sieι galaktyki zależy od odlegÃlości: dalsze poruszajaι
sieι szybciej. Zjawisko to zostaÃlo nazwane obrazowo rozszerzaniem sieι Wszechświata i
stanowi niewaιtpliwie jeden z najwieιkszych przewrotów intelektualnych XX wieku. In-
aczej mówiaιc, Wszechświat przypomina rozszerzajaιcy sieι stale balon. Śledzaιc ruch
galaktyk wstecz w czasie dochodzimy do wniosku, że mniej wieιcej 15 miliardów lat
temu wszystkie one byÃly bardzo blisko siebie. Jest to treściaι teorii Big-Bang, czyli
po polsku Wielkiego Wybuchu. Teoria ta mówi, że Wszechświat wybuchÃl z ”punk-
towej osobliwości”, a wieιc powstaÃl jak gdyby w akcie stwórczym 15 miliardów lat temu.
Autorem tej koncepcji byÃl w roku 1948 George Gamov. Przez dÃlugi czas uważano jaι
wyÃlaιcznie za hipotezeι (co prawda zgodnaι z Bibliaι i ogólnaι teoriaι wzgleιdnosći Einsteina),
gdyż brakowaÃlo potwierdzenia doświadczalnego. Ale jak znaleźć pozostaÃlości wydarzeń,
które miaÃly miejsce 15 miliardów lat temu? Okazuje sieι, że zostaÃly po Wielkim Wybuchu
pewne (bardzo drobne) ślady.

Rozszerzajaιca sieι kula goraιcej materii po Wielkim Wybuchu byÃla wypeÃlniona pro-
mieniowaniem świetlnym. W pewnym momencie geιstość obÃloku pramaterii spadÃla na
tyle, że staÃl sieι on przezroczysty dla promieniowania: nastaιpiÃlo oddzielenie materii od
światÃla (owo biblijne ”niech beιdzie światÃlo”). Teoria Wielkiego Wybuchu przewiduje
obecność wszeιdzie we Wszechświecie takiego samego promieniowania mikrofalowego,
które jest pozostaÃlościaι energii wypeÃlniajaιcej przestrzeń zaraz po narodzeniu. To tak
zwane promieniowanie reliktowe (lub promieniowanie tÃla) zostaÃlo rzeczywíscie odkryte
na poczaιtku lat sześćdziesiaιtych przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona. Ich od-
krycie byÃlo przypadkowe i ilustruje innaι cecheι, jakaι powinni posiadać dobrzy naukowcy:
żaιdzeι wyjaśnienia za wszelkaι ceneι najdrobniejszej niejasności pojawiajaιcej sieι w wcza-
sie badań. W 1960 roku zbudowano dla utrzymywania Ãlaιczności radiowej z satelitaι
Echo nowego typu anteneι (antena ”rożkowa”, zupeÃlnie nie przypominajaιca popularnych
koÃlowych czasz umieszczonych na ścianach domów do odbioru telewizji satelitarnej) i
bardzo czuÃly, chÃlodzony ciekÃlym helem, wzmacniacz. W roku 1963 ukÃlad ten przestaÃl
być wykorzystywany do Ãlaιczności z satelitaι, który w mieιdzyczasie uleιgÃl spaleniu, i Pen-
zias z Wilsonem zamierzali użyć go do badań radioastronomicznych, m.in. rozkÃladu
wodoru w gromadach galaktyk. Stwierdzili, że antena odbiera jakieś bardzo sÃlabe
promieniowanie, jednak znacznie wieιksze od teoretycznej czuÃlości ukÃladu. Rozpoczeιli,
trwajaιce ponad rok, próby znalezienia źródÃla tego promieniowania. Sprawdzono dziesiaιtki
pomysÃlów, m.in. skierowano anteneι na Nowy Jork, bo myślano, że odbiera sieι ciepÃlo
wytworzone przez duże skupiska ludzi. Z anteny usunieιto pareι goÃleιbi mieszkajaιcych w
antenie i wyczyszczono jaι dokÃladnie z ich odchodów. Wszystko nadaremnie — tajem-
nicze promieniowanie stale sieι utrzymywaÃlo i w najmniejszy sposób nie zależaÃlo ani od
pory dnia, pory roku czy kierunku anteny. WyglaιdaÃlo na to, że promieniowanie to zna-
jduje sieι dokÃladnie wszeιdzie na drodze SÃlońca w przestrzeni kosmicznej w takiej samej
formie. Pewnego dnia A. Penzias jechaÃl pociaιgiem w jednym przedziale z fizykiem
B. Burke z Massachusets Institute of Technology i opowiedziaÃl mu o ich problemach
z antenaι. Ten zasugerowaÃl, że może to być poszukiwane bezskutecznie przez kos-
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mologów promieniowanie pozostaÃle po Wielkim Wybuchu, wypeÃlniajaιce jednorodnie
caÃly Wszechświat. W ten sposób po dÃlugim ”śledztwie” znaleziono wyjaśninie zagadki.
Później przyszÃly niezależne potwierdzenia i po ostatecznym uznaniu przez mieιdzy-
narodowaι spoÃleczność uczonych, że jest to istotnie promieniowanie reliktowe, Wilson
z Penziasem otrzymali za swoje odkrycie nagrodeι Nobla w dziedzinie fizyki w roku
1978. Fizycy mówiaι, że temperatura promieniowania reliktowego wynosi 2.73 stopni
Kelvina (czyli -270.3 stopni Celsjusza), gdyż takie samo promieniowanie emitowaÃloby
w postaci ciepÃla ciaÃlo o tej temperaturze. Obecny Wszechświat jest bardzo niejed-
norodny: gÃlównie jest to pusta przestrzeń, w której, jak rodzynki w cieście, gdzie
niegdzie znajdujaι sieι galaktyki. PowstaÃly one z drobnych niejednorodności w pier-
wotnej ”ognistej” kuli materii. Owe niejednorodności powinny sieι dać zaobserwować
w promieniowaniu tÃla jako drobne różnice w temperaturze. Przez wiele lat próbowano
znaιleźć owe ”zmarszczki” na tle kosmicznego promieniowania reliktowego. Na przykÃlad
w roku 1973 P.E.Boynton i R.B.Partridge nie stwierdzili wzgleιdnych zmian intensy-
wności promieniowania wieιkszych niż 3.7 ×10−3 — byÃla to czuÃlość używanej przez
nich aparatury. Astronomowie dÃlugo czekali na taki rozwój technik detekcyjnych, który
umożliwiÃlby odkrycie fluktuacji w dochodzaιcym do nas zewszaιd promieniowaniu tÃla.
18 listopada 1989 rakieta Delta wystartowaÃla z bazy amerykańskich SiÃl Powietrznych w
Vandenber wynoszaιc w przestrzeń kosmicznaι laboratorium COBE, co jest skrótem ang-
ielskich sÃlów Cosmic Background Explorer, czyli Badacz Kosmicznego T Ãla. Nie sposób
tutaj przedstawić caÃlej zÃlożoności aparatury i doświadczenia, trwajaιcego bez przerwy
ponad dwa lata. Ponieważ mierzono w istocie promieniowanie cieplne, które zachowaÃlo
sieι po Wielkim Wybuchu, mierniki byÃly chronione specjalnym osÃlonami termicznymi,
a bardzo nietypowa orbita przebiegaÃla stale nad terminatorem (czyli liniaι oddzielajaιcaι
dzień od nocy na Ziemi), aby wyeliminować ciepÃlo pochodzaιce od SÃlońca. Wielu sztuczek
używano, aby oddzielić przypadkowe szumy. Stwierdzono, że istotnie saι w promieniowa-
niu tÃla pewne różnice, rzeιdu 30 mikrokelwinów (30 milionowych czeιści Kelvina) zależaιce
od kierunku, skaιd ono dociera. Jest to doprawdy zdumiewajaιca dokÃladność pomiarów i
dlatego niektórzy kwestionujaι wyniki misji COBE. Jednak Smoot reιczy sÃlowem honoru
za rzetelność ogÃloszonych wyników badań. W ciaιgu kilku lat zapeÃlniÃl on gruby zeszyt
możliwymi źródÃlami systematycznych bÃleιdów, jakie przyszÃly mu do gÃlowy. Można sobie
wyobrazić, jak bardzo żmudne byÃlo dla kierowanego przez niego zespoÃlu sprawdzanie
i odrzucanie tych wszystkich możliwości. Tym niemniej dÃlugo jeszcze trwać beιdzie
dyskusja nad opublikowanaι kolorowaι mapaι nieba zawierajaιcaι obraz ”wyÃluskany” przez
dwa lata pracy przez superkomuptery z danych przesyÃlanych na Ziemieι przez COBE.
Towarzyszy tym dyskusjom wiele emocji, gdyż dane te bezpowrotnie przekreślajaι wiele z
istniejaιcych teorii budowy Wszechświata. Patrzaιcy na odsÃlonieιtaι 23 kwietnia 1992 roku
przez Smoota mapeι niejednorodności promieniowania tÃla fizycy i dziennikarze widzieli
Wszechświat takim, jakim byÃl kilkaset tysieιcy lat po Wielkim Wybuchu, a wieιc widzieli
niemalże samo jego Stworzenie.


