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VEDECKÁ KAVIAREŇ: ASTRONÓM A ASTROFYZIK JIŘÍ GRYGAR
(18.04.2012; Rozhlasová stanica Regina; Téma z regiónu; 11.30; 5 min.; BABINSKÁ Mária)

Moderátor: "Bratislavu včera poctil svojou návštevou legendárny československý astronóm a astrofyzik Jiří
GRYGAR. Hovoril na tému Vznik fyziky, chémie a biológie, alebo Veľký tresk za všetko môže. Súčasne
s prednáškou otvorili aj výstavu slovenského umelca Rudolfa SIKORU pod názvom Paralely. Mária BABINSKÁ
oslovila najpopulárnejšieho propagátora vedy 20. storočia. Najskôr si však vypočujeme jednu otázku z pléna."
Poslucháč: "Mám takú praktickú otázku, ste spomínali, že sme uhlíkovým prachom. Čo tak váš pohľad na to,
na mieste uhlíka by mohol byť napríklad kremík."
J. GRYGAR: "Pokiaľ ide o špekulácie o tom, že kremík by mohol byť základom inej organickej chémie, tie sa
objavujú periodicky a myslím si, že to nemá veľmi veľkú nádej na úspech, pretože matka príroda mala veľa
času na zemi a je prekvapujúce, že tu máte iba jeden genetický kód a iba tie ľavotočivé aminokyseliny a iba tie
pravotočivé cukry, tak skoro to robí dojem, že ten život na zemi vznikol iba raz a dokonca z jedného (...),
jednoducho raz sa podarilo prekročiť ten Rubikon medzi neživou a živou hmotou a z toho to všetko povstalo
a zostalo na tomto princípe. Takže i vy samozrejme, môžete špekulovať ľubovoľne, ako niekto hovoril, že
špekulovanie je zábavné, ale veda je tvrdá práca. Ale jednoducho ako nám to hovoril pán učiteľ v škole, keď
sme takto hlásali takéto rôzne nejasné výroky, tak on hovoril - dokážte to. Tak zatiaľ to dokázané nie je a z tohto
dôvodu si myslím, že je to teda dosť veľká špekulácia a nedávam tomu veľmi veľkú nádej."
M. BABINSKÁ, redaktorka: "Pán GRYGAR, je podľa vás vesmír konečný alebo nekonečný?"
J. GRYGAR: "Je to ťažká otázka, pretože nie je rozlíšená. Myslí sa tým pochopiteľne konečnosť geometrická,
alebo nekonečnosť geometrická. Čiže obrazne povedané, ak pôjdem po nejakom svetelnom lúči, ktorý sa šíri
priamočiaro stále rovno, či sa nakoniec vrátim naspäť na to miesto, z ktorého som vyšiel, v tom prípade, že je
vesmír konečný, tak je zakrivený a musí sa to stať. Ale do hry vstupujú dve veci. Jednak vesmír sa určite
rozpína, takže už by som netrafil späť na to miesto, kde by som sa chcel vrátiť, pretože sa vesmír medzitým
rozpínal, ale to by ešte stále mohol byť konečný, to by som sa vracal po nejakej špirále. A potom je teda druhá
možnosť, že poletím rovno a že už sa nikdy nevrátim a v tom prípade je vesmír priestorovo nekonečný. A ten
problém je v tom, že my si to nemôžeme pochopiteľne overiť experimentálne, že by sme to skúsili obehnúť,
ale musíme si pomôcť rôznymi modelmi a tie modely napasovať na ten reálny vesmír a pozerať sa, či priliehajú
alebo nepriliehajú a tie modely nepriliehajú a tie, ktoré by potenciálne mohli priliehať, tých je niekoľko a tie práve
sú na obidve strany tej vašej otázky. Čiže sú také modely, ktoré nie príliš dobre priliehajú, ale vyzerajú na
konečný vesmír a sú iné, ktoré rovnako dobre vyzerajú na nekonečný vesmír. Takže s touto otázkou si zatiaľ
nevieme experimentálne dať rady."
M. BABINSKÁ: "Ako vás zaujala prednáška pána Jiřího GRYGARA, čo hovoríte na túto osobnosť?"
účastník prednášky: "Ja poznám túto osobnosť už niekoľko rokov, sledujem jej vývoj. Bola to veľmi zaujímavá
prednáška, aj ten jeho prístup. Stotožňujem sa s tým jeho názorom na ten Veľký tresk a vznik života s týmto.
Niektorí majú voči tomuto námietky, ale ja ako veriaci, tak ja sa k tomu hlásim."
M. BABINSKÁ: "Oslovila som aj legendu slovenského výtvarného umenia 20. storočia Rudolfa SIKORU. Pán
SIKORA, vaša tvorba má taký ekologicko-kozmologický rozmer. Prečo vás začal fascinovať vesmír?"
R. SIKORA: "Otec bol matematik, od malička som maľoval, kreslil a mal rád matematiku. A cez tú matematiku
som sa dostal potom k fyzike, vlastne čo je to astronómia, to je náuka o pohybe nebeských telies. Neskôr ma
zaujímala samotná tá podstata prečo sme tu, čiže som sa dostal k tej kozmológii, k vývoju vesmíru, takže mňa
síce spájajú s vesmírom, ale ja som nikdy nerobil nejaké ilustrácie vesmíru, vždycky to bolo v paralelách,
pretože stále som myslel v pozadí na takú tú ľudskú činnosť."
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M. BABINSKÁ: "Ako by sme mohli charakterizovať tieto dielo, ktoré tu, v Centre vedecko-technických
informácií môžeme vidieť až do konca mája."
R. SIKORA: "Mám 66 rokov a v podstate keď to delím dvoma, tak 33 som mal 1979 a vtedy ten záujem vrcholil,
pretože keby sme pozorovali jednotlivé práce, aj keď sú niekedy remake a som ich urobil technológiou novou,
tak sú to 70-te roky a niekde do 80-tych rokov, takže ako keby som sa vrátil o pol života naspäť."
M. BABINSKÁ: "Skúsme si ich popísať tie obrazy, lebo väčšinou sú čierno-biele."
R. SIKORA: "Ja som používal keď hovorím tie paralely, tak som používal niekedy názvy, že napríklad tam je
názov Čierna diera. Čierna diera bola pre mňa ako koncentrácie najväčšej energie a tam, keďže som potom
vytvoril taký svoj vesmír, narodenie, smrť, kolobeh života atď., tak narábam tam nie s..., alebo aj ten vedľa, tam
píšem Môj vesmír? Otáznik, negatív, pozitív, ktorý je môj. A je už zložený, vidíte, že zo znamienok vzniku
a zániku. Tak ich dokonca mám na ruke. V ľavej ruke mám narodenie, v pravej smrť, že všetci sa narodíme,
všetci umrieme a ten kolobeh nájsť medzi tým narodením a medzi tou smrťou nájsť niečo, prežiť, objaviť, to že
vôbec tu sme, a potom zase tu ich spájam v tých novosférach."
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