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Úplné pochopenie kozmu a vecí s ním súvisiacich môže byť na dosah. To sú slová zo sprievodcu Petra Colesa, profesora astrofyziky na univerzite v Nottinghame. Kniha tohto úspešného popularizátora vedy však svedčí skôr o opaku. Za posledných sto rokov urobilo poznanie kozmu ohromný krok dopredu, no napriek tomu ešte nie sú známe dosť podstatné veci. Nepoznáme napríklad zloženie kozmu, pretože veľkú časť hmoty nedokážeme pozorovať. Nevieme, či sa bude vesmír rozpínať navždy, alebo či sa v určitej fáze začne zmršťovať. Nevieme, či je vesmír konečný ani aký má tvar.
Tušíme síce dosť presne, ako vznikol, no otázka, čo bolo pred Veľkým treskom, nemá zatiaľ odpoveď (a možno ani zmysel). Rovnako ako špekulatívny, no často prevetrávaný problém, či tu náhodou vesmír nie je kvôli nám, ktorý má podobu antropického princípu (tento princíp je vôbec taký zamotaný, že vám asi nepomôže ani niekoľkohodinová konzultácia s najlepším slovenským odborníkom, astronómom Igorom Kapišinským).
A keď sa do toho zamiešajú čierne diery, paralelné vesmíry, strunová či superstrunová teória, prípadne kvantová mechanika s Heisenbergovým princípom neurčitosti, krúti sa z toho hlava.
A to už ani nehovoríme o rozpínaní galaxií, prebiehajúcom vyššou rýchlosťou než je rýchlosť svetla, alebo paradoxe previazanosti kvantových častíc, ktorá zrejme ovplyvňuje udalosti v rôznych častiach kozmu, pričom tiež rýchlosťou oveľa vyššou, než je rýchlosť svetla. Nič to, krútila sa z toho hlava aj Einsteinovi.
Vďaka úsiliu najväčších vedcov minulosti vieme o kozme síce dosť (presnejšie, vedci o ňom vedia dosť). Poznanie je však stále iba relatívne a skôr sme stále ako malé deti, ktoré dostali do rúk novú hračku a s nadšením skúšajú, čo všetko dokáže a čo všetko sa v nej skrýva.
Akurát že kozmos nemožno poznávať iba rukami a očami, ale zatiaľ najmä hlavou. A knihami. Jednu z nich napísal práve Peter Coles. Určite to nie je ľahké čítanie pre začiatočníkov. Skôr pre pokročilých, ktorí sú ochotní venovať ešte ďalší čas štúdiu vecí a termínov, s ktorými sa v praktickom živote sotva nikedy stretnú. Lenže práve v tom spočíva najväčšie čaro kozmológie.
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