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Mówi si´, ˝e aby poznaç pewnà dziedzin´ wiedzy, trzeba najpierw przez
d∏u˝szy czas jà wyk∏adaç. Przedstawionej w tej ksià˝ce historii astronomii
uczy∏em si´ przez 30 lat, prowadzàc wyk∏ady dla studentów z Cambridge.
W koƒcu wszyscy nauczyciele zaczynajà wierzyç, ˝e widzà las, a nie
poszczególne drzewa. Nie jestem wyjàtkiem i dlatego zdecydowa∏em si´
przedstawiç obszernie – czasami bardzo obszernie – te tematy, który majà
wed∏ug mnie podstawowe znaczenie. By znaleêç na to miejsce, problemy,
które inni historycy mogliby uwa˝aç za istotne, jak równie˝ niezliczona
iloÊç mniej wa˝nych zagadnieƒ, pojawiajà si´ mimochodem, jeÊli wcale.
SkoncentrowaliÊmy si´ na rozwoju astronomii – na Bliskim Wschodzie i w Europie – w tej postaci, w jakiej zna jà dzisiaj ca∏y Êwiat. Inne wàtki, na przyk∏ad astronomia w Chinach i wyszukane astronomie Nowego
Âwiata, uprawiane przed przybyciem tam konkwistadorów, choç skupiajà
uwag´ znanych historyków astronomii, zosta∏y tutaj opisane skrótowo.
Czytelnicy si´gajà czasami po histori´ astronomii z nadziejà ustalenia, kto pierwszy dokona∏ jakiegoÊ odkrycia. W prezentowanej tu pracy
oczekiwania te zostanà spe∏nione w bardzo ograniczonej mierze.
Z dwóch powodów.
Po pierwsze, perspektywa „kto pierwszy to odkry∏?” zak∏ada, ˝e nauka polega na nieprzerwanym gromadzeniu coraz doskonalszych prawd
i na coraz lepszym opisywaniu rzeczywistoÊci przez teori´. Z pewnoÊcià
jest w tym troch´ prawdy. Trudno sobie wyobraziç, ˝e obalony zostanie
obowiàzujàcy od staro˝ytnoÊci poglàd o kulistym kszta∏cie Ziemi albo ˝e
nieoczekiwanie odkryjemy, i˝ Wenus krà˝y bli˝ej S∏oƒca ni˝ Merkury. Jednak˝e na g∏´bszym poziomie rozwój nauki odbywa si´ w sposób znacznie
bardziej skomplikowany. To, co nazywamy naukà, cz´sto polega na stopniowym wyjaÊnianiu i przetwarzaniu ba∏aganu, do którego powstania przyczyni∏o si´ wiele osób. Chocia˝ czasem rozwój odbywa si´ w sposób dramatyczny i gwa∏towny. Sto lat po Êmierci Izaaka Newtona wierzono
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powszechnie, ˝e uczony ten samodzielnie odkry∏ w 1687 roku fundamentalne prawa fizycznego WszechÊwiata i ˝e wyczyn taki nigdy si´ ju˝ nie powtórzy. Ów radosny poglàd zosta∏ jednak zweryfikowany przez Einsteinowskà reform´ najbardziej podstawowych koncepcji Newtona,
dotyczàcych przestrzeni, czasu, grawitacji itd. A przecie˝ ˝aden historyk nauki nie uzna, ˝e Newton po prostu si´ myli∏ i ˝e jego prace nie sà warte
uwagi.
Po drugie, wspó∏czeÊni historycy astronomii uwa˝ajà, ˝e ich zadanie
polega nie tyle na przyznawaniu medali tym dawnym astronomom, których opinie pokrywajà si´ z obecnà wiedzà, co na zabieraniu czytelników
w fascynujàcà podró˝. A w´drówka wiedzie przez krainy poj´ciowo obce –
do minionych kultur, które podobnie jak my próbowa∏y zrozumieç niebo,
ale czyni∏y to, stawiajàc cz´sto bardzo odmienne pytania od uznawanych
przez nas; i które poszukiwa∏y odpowiedzi dziwnych z naszego punktu widzenia. Historycy namawiajà swoich czytelników, by zmierzyli si´ z tymi
obcymi ideami, odsuwajàc na bok wspó∏czesne za∏o˝enia na temat natury
i celów astronomii oraz odwieszajàc „na ko∏ek” naszà dzisiejszà wiedz´
o WszechÊwiecie.
Na przyk∏ad w czasach Platona przyjmowano jako fakt obserwacyjny, ˝e sfera niebieska wiruje nieustannie z niezmiennà pr´dkoÊcià. Miriady
gwiazd „sta∏ych”, podà˝ajàc za tym ruchem obrotowym, jednoczeÊnie zachowywa∏y wzgl´dne po∏o˝enia wobec siebie. Ale poÊród gwiazd w´drowa∏y równie˝ w zadziwiajàcy sposób planety: S∏oƒce, Ksi´˝yc, Merkury
itd. JeÊli zatem chcemy zrozumieç astronomi´ podczas dziewi´tnastu wieków, jakie dzielà Platona i Kopernika, musimy zrezygnowaç z wspó∏czesnej klasyfikacji planet, w której brak miejsca dla S∏oƒca i Ksi´˝yca. Co
wi´cej, powinniÊmy uwolniç si´ od obowiàzujàcych obecnie poglàdów na
to, czym jest praca astronoma, gdy˝ zag∏´bimy si´ w kultur´, która wymaga∏a od astronomów, by dla ka˝dej z siedmiu planet sporzàdzili geometryczny model, umo˝liwiajàcy zestawianie tablic ich przysz∏ych po∏o˝eƒ
z wystarczajàcà precyzjà.
Innymi s∏owy, przez niemal dwa tysiàclecia astronomia pozostawa∏a
geometrià stosowanà. Kulminacjà tego greckiego programu by∏o wydanie
w 1543 roku przez Miko∏aja Kopernika dzie∏a O obrotach (De revolutionibus), w którym konserwatywny pod innymi wzgl´dami autor poczu∏ si´
zmuszony umieÊciç Ziemi´ poÊród planet, na orbicie wokó∏ S∏oƒca. Na
poczàtku XVII wieku Johannes Kepler bada∏ fizyczne implikacje tego zabiegu – si∏y dzia∏ajàce w Uk∏adzie S∏onecznym – i w ten sposób przeobrazi∏ astronomi´ z nauki kinematycznej w dynamicznà. Niemniej nowe
koncepcje, rozwijane przez Keplera, Galileusza, Descartes’a i innych, by∏y
poczàtkowo niesprecyzowane i zagmatwane; do ich uporzàdkowania dosz∏o w 1687 roku wraz z publikacjà Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematyczne zasady filozofii naturalnej) Newtona, w którym to dziele
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autor wyjaÊnia∏, ˝e kluczem do zrozumienia fizycznego WszechÊwiata jest
prawo powszechnego cià˝enia.
Aby z kolei wykazaç prawdziwoÊç tej tezy, nale˝a∏o sprawdziç, czy
prawo to, zastosowane do zniech´cajàco z∏o˝onego Uk∏adu S∏onecznego,
wyjaÊnia obserwowane ruchy planet i ich ksi´˝yców oraz komet. W ciàgu
XVIII wieku i póêniej pytanie to absorbowa∏o uwag´ niewielkiej grupki
matematycznych geniuszy i dla historyka astronomii nie jest do koƒca
oczywiste, jak ustosunkowaç si´ do tych badaƒ. Albowiem choç wynikajàce
z nich wnioski interesowa∏y astronomów w najwy˝szym stopniu, uczeni ci
nie byli astronomami, lecz matematykami pracujàcymi na us∏ugach astronomii; tak wi´c z czystym sumieniem mo˝emy pominàç szczegó∏y ich obliczeƒ.
Umys∏y owych „mechaników niebieskich”, podobnie jak ich staro˝ytnych i Êredniowiecznych prekursorów, zaprzàta∏ Uk∏ad S∏oneczny.
Gwiazdy w dalszym ciàgu by∏y traktowane jako w∏aÊciwie niezmienne –
a zatem nieinteresujàce – t∏o dla ruchów planet; niewiele dawa∏o si´ z nimi
zrobiç poza katalogowaniem ich po∏o˝eƒ i jasnoÊci. Jeszcze w 1833 roku
John Herschel, wielki autorytet w badaniach gwiazd i mg∏awic, w swym
Treatise on Astronomy (Traktacie astronomicznym) zarezerwowa∏ dla tych obiektów tylko jeden rozdzia∏. Poza nielicznymi wyjàtkami zarówno zawodowi
astronomowie, jak i mi∏oÊnicy astronomii poÊwi´cali wi´cej uwagi jednej
jedynej gwieêdzie – S∏oƒcu – i jej satelitom.
Od tamtych czasów wiele si´ jednak zmieni∏o i wahad∏o wychyli∏o
si´ w przeciwnà stron´: obecnie zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e pionierskie w XVIII i XIX wiekach studia nad gwiazdami, mg∏awicami oraz „budowà niebios” wywar∏y g∏´boki wp∏yw na przysz∏y kszta∏t astronomii.
Dlatego ksià˝ka ta poÊwi´ca wi´cej uwagi wczesnym badaniom kosmosu
poza granicami Uk∏adu S∏onecznego, ni˝ gotowi byliby im udzieliç dawni
astronomowie.
Jeden temat wcià˝ powraca w dziejach astronomii ostatnich stuleci –
odleg∏oÊci. Obserwator postrzega obiekty astronomiczne na powierzchni
sfery niebieskiej; innymi s∏owy, widzi dwuwymiarowy Êwiat. Aby snuç rozwa˝ania o WszechÊwiecie trójwymiarowym, obserwatorzy muszà umieç
mierzyç trzecià wspó∏rz´dnà – odleg∏oÊç.
Historia tych poszukiwaƒ jest ekscytujàca, gdy˝ zakoƒczony sukcesem pomiar odleg∏oÊci do niewyobra˝alnie oddalonych obiektów nale˝y do
najwi´kszych osiàgni´ç astronomii – nawet najbli˝sze gwiazdy znajdujà si´
na tyle daleko, ˝e ich Êwiat∏o potrzebuje lat, by do nas dotrzeç. Ta przestrzenna samotnoÊç cia∏ niebieskich przynosi jednak nieoczekiwanà premi´, widzimy je bowiem nie takimi, jakie sà obecnie, lecz takimi, jakimi
by∏y, gdy ich Êwiat∏o rozpoczyna∏o podró˝ przez przestrzeƒ kosmicznà. Pozwala to astronomom na rzecz w∏aÊciwie niemo˝liwà: na podró˝ wstecz
w czasie. Im bardziej odleg∏y obiekt, tym wi´cej czasu jego Êwiat∏o potrze-

Historia astro sklad

12

03/09/2007

0:17

Page 12

Historia astronomii

buje na dobiegni´cie do nas. DziÊ odleg∏oÊci badane przez astronomów sà
czasami tak du˝e, ˝e obserwowane obiekty s∏u˝à jako dowody – za lub przeciw – w dyskusji na temat wyglàdu WszechÊwiata we wczesnej m∏odoÊci.
Kiedy koƒczy si´ historia, a zaczyna nauka? Historycy astronomii sà
zbyt blisko astronomii wspó∏czesnej, by potrafili nakreÊliç jakàÊ wià˝àcà
granic´. I chocia˝ jest jeszcze za wczeÊnie, a˝eby na dzisiejszà astronomi´
spojrzeç oczyma historyka, w ciàgu ostatnich dziesi´cioleci przesz∏a ona tak
dramatyczne i fascynujàce zmiany, ˝e trudno je zignorowaç. Dlatego te˝
koƒczymy naszà podró˝ przez dzieje astronomii próbà przedstawienia, jak
rzeczy si´ majà obecnie, opanowani tym samym pragnieniem co staro˝ytni:
zrozumieç WszechÊwiat.
Tekst tej ksià˝ki powsta∏ na podstawie The Cambridge Illustrated History
of Astronomy. Tamta „ilustrowana historia” by∏a przeznaczona przede
wszystkim dla zwyk∏ego czytelnika, który zaledwie liznà∏ nieco matematyki
i fizyki. Niniejsza praca zawiera równie˝ materia∏ wymagajàcy troch´ bli˝szej znajomoÊci z tymi dziedzinami wiedzy.
Michael Hoskin

