12 MYŚL JEST BRONIĄ

publicystyka@naszdziennik.pl

Czwartek, 20 maja 2021

Fatima z perspektywy nauki
13 października 1917 roku wokół Cova da Iria pojawiło się na niebie drugie źródło światła

ydzień temu podjąłem próbę opisania publikacji naukowej ks. prof. Philippe’a
Dalleura dotyczącej dogłębnej analizy cudu wirującego słońca.
Wyniki badań zostały ogłoszone w
kwietniu tego roku na łamach prestiżowego czasopisma „Scientia et Fides”.
Zostały tam podane podstawowe założenia analizy dostępnych materiałów
faktograficznych, a w szczególności
oryginalnych zdjęć rzeszy pielgrzymów
podczas obserwacji cudownego zjawiska. W badaniach zastosowano zaawansowane metody transformacji
geometrycznej łącznie ze specjalistycznymi algorytmami analitycznymi.
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Drugie źródła światła sprawiało wrażenie
wirowania i świeciło różnymi barwami

Ponieważ zdjęcia i świadectwa stanowią
podstawowy element procesu analitycznego, należy zastanowić się zarówno
nad ich wiarygodnością, jak i brakiem
większej ilości materiałów wizualnych
dokumentujących wydarzenia z Fatimy.
Najciekawszy jest fakt, że najbardziej
przekonujące zdjęcia pochodzą ze źródeł świeckich. Brak w Fatimie reprezentantów środowisk katolickich wyposażonych w odpowiedni sprzęt fotograficzny tłumaczyłem już antykatolickim klimatem panującym wtedy
w Portugalii oraz nagonką ówczesnej
prasy na środowiska katolickie. Początkowo więc prasa katolicka nie podejmowała tematu cudu, pozostając
w postawie wyczekującej, ponieważ
obawiała się prowokacji albo zamachu
wymierzonego w Kościół.
W tej sytuacji bardzo ważne jest
świadectwo pochodzące od Avelina
de Almeidy, znanego redaktora naczelnego gazety „O Século”. Najpierw
w sobotni poranek 13 października
dziennikarz opublikował sceptyczny i
prześmiewczy artykuł przewidujący fiasko wierzących, którym niechybnie zakończy się oczekiwanie na „cud fatimski”, którego po prostu nie będzie.
Jednak już tego samego dnia po powrocie z Fatimy, gdzie Almeida na
własne oczy obserwował fatimski cud
wirującego słońca, redaktor naczelny
„O Século” napisał bardzo przychylny
artykuł, który opublikował w poniedziałek 15 października.
Dwa tygodnie później Almeida opublikował kolejny artykuł, ale już w prestiżowym tygodniku „Ilustração Portuguesa”, w którym umieścił serię zdjęć
z Fatimy. To właśnie te zdjęcia stanowią
dzisiaj podstawowy materiał wizualny,
który poddał analizie ks. prof. Philippe
Dalleur. Fotografie wykonał Judah
Bento Ruah, inżynier z żydowskiej zeświecczonej rodziny, który zastąpił
swojego nieobecnego wuja Joshuę Benoliela, etatowego fotografa gazety
„O Século”.
Ruah był jeszcze początkującym,
młodym fotografem, ale potrafił już w
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Fotografie — materiał wizualny

Obszar widoczności
cudu wirującego
słońca został
oszacowany
na ponad 1000 km
kwadratowych
Fatimie wykonać średnio jedno zdjęcie
na minutę pomimo prymitywnej i bardzo powolnej technologii, jaka była
wtedy dostępna. Na wszystkich zdjęciach widać tłum stojący w lepkim błocie. Większość osób trzyma mokre od
deszczu parasole, osoby bez osłony
chronią się pod chustami, kapeluszami
i płaszczami przeciwdeszczowymi.
Największym problemem w dokładnej analizie fatimskiego cudu wirującego słońca jest brak zdjęcia, na którym
widoczne byłoby jednocześnie niebo i
słońce. Dzisiaj wydaje się to nam dziwne, gdyż żyjemy w erze smartfonów,
którymi jesteśmy w stanie fotografować
właściwie wszystko bez potrzeby stosowania specjalnych filtrów, ustawiania
parametrów ogniskowych, przesłon i
wartości fotograficznych. Jednak ponad
sto lat temu sytuacja była zgoła odmienna – osób zajmujących się fotografowaniem było bardzo niewiele, a
płyty światłoczułe były duże, ciężkie i
nieporęczne.
Poza tym przy złej pogodzie nikt
przecież nie myślał o fotografowaniu
słońca. Takie zdjęcia wymagały dodatkowych kosztownych filtrów i obiektywów dostępnych jedynie w pracowniach
fotograficznych. Pracownicy agencji

prasowych zabierali w teren jedynie
podstawowe wyposażenie, przecież w
świecie medialnym liczy się mobilność
i szybkość robienia zdjęć. Poza tym
niewielu fotografów odważyło się robić
zdjęcia przy złej pogodzie i do tego w
odległym miejscu w terenie, ryzykując
uszkodzenie aparatu i zupełny brak
zdjęć.

Relacje świadków z miejsc
odległych od Fatimy
Żeby dobrze zrozumieć zawiłości rekonstrukcji geometrycznej wykonanej
z użyciem algorytmów komputerowych
przez ks. prof. Dalleura, musimy zrozumieć różnicę pomiędzy wielkościami
kątowymi azymutu i elewacji obiektów
obserwowanych na niebie. Do dokładnej rekonstrukcji zjawiska cudu słońca
obserwowanego w Fatimie konieczna
jest znajomość obu tych wartości. Wartości tych kątów najlepiej zaobserwować podczas montażu anteny satelitarnej, za pomocą której oglądamy
programy telewizyjne. Najlepiej wybrać
się na krótki spacer po okolicy i przyjrzeć się kierunkowi zamontowania anten satelitarnych.
W Polsce, w większości przypadków,
anteny satelitarne są ustawione na odbiór sygnałów satelitów Astry albo
HotBirda, które znajdują się w stałym
punkcie na niebie. Transpondery anten
satelitarnych są ustawione w stronę
nieba pod kątem określającym wysokość kątową obiektu, czyli elewację.
Poza tym wskazują one również kierunek w płaszczyźnie horyzontalnej
określaną wartością odchylenia od kierunku północnego, czyli azymutu. Analiza cudu słońca, opisana w pierwszej
części artykułu, dotyczyła wartości ele-

wacji, czyli wysokości kątowej źródeł
światła na fatimskim niebie. Wiemy
już, że były tam dwa źródła światła,
słońce w zenicie oraz drugie nadprzyrodzone światło, które w celach badawczych ks. prof. Dalleur nazywa
LSa (Light Source a). Dokładna analiza
cieni widocznych na zdjęciach pozwoliła
na wyznaczenie wartości kątowych elewacji dla obu obiektów widocznych
na fatimskim niebie.
Jednak musimy jeszcze znać wartość
azymutu, czyli kątowego odchylenia
obiektu w stosunku do kierunku północnego. Wyznaczenie tej wartości wymaga innego układu odniesienia odległego od miejsca, w którym dokonano
pomiaru elewacyjnego. Najczęstszym
błędem większości krytyków cudu fatimskiego jest ignorowanie lub deprecjonowanie świadectw ludzi znajdujących się poza Fatimą w momencie,
kiedy na niebie widoczny był cud wirującego słońca. A są one niezbędne
dla wyznaczenia wartości azymutu.
Dlatego zespół ks. prof. Philippe’a
Dalleura dokładnie przeanalizował relacje z czterech miejsc oddalonych od
Cova da Iria – od 10 km do 34 km.
Obszar widoczności cudu wirującego
słońca został oszacowany na ponad
1000 km kwadratowych. Osoby opisujące swoje obserwacje „dziwnych zjawisk
na niebie” nie wskazują kierunku, w
którym powinno znajdować się słońce
o tej porze dnia, ale niekiedy kierunek
zupełnie przeciwny. To bardzo ważne
informacje pozwalające dokładniej wyznaczyć wartość azymutu, pod jakim
widoczne było drugie źródło światła
na niebie.
Najsłynniejsze chyba świadectwo dalekiego obserwatora pochodzi od rodziny Afonsa Lopesa Vieiry, słynnego
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portugalskiego poety, która 13 października w południe przebywała w
swoim domu nad Atlantykiem w São
Pedro de Moel, w odległości 34 km w
linii prostej od Fatimy. Obserwowała
ona odległe zjawisko słoneczne w kierunku wzgórz, za którymi położona jest
Fatima, o azymutalnej wartości 65,7°.
Konfiguracja geometryczna pozwalająca wyznaczyć wartość azymutu LSa
widocznego w Fatimie. Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji
Open Data Commons Open Database
License (ODbL).
Drugi przypadek dotyczy pani Ghuilherminy da Silva, mieszkającej w miasteczku Leiria, 16 km na północny zachód od Fatimy. Pani da Silva wspomina: „Patrzyłam w kierunku góry na
południe, gdy nagle zobaczyłam wielki
czerwony błysk na niebie”.
Trzecie świadectwo pochodzi od dwunastoletniego Albana Barrosa z miejscowości Minde, który wypasał owce na
wzgórzu. Opowiada on: „Nagle tam, w
kierunku Fatimy, zobaczyłem, jak słońce
spada z nieba”. Albano Barrosa widział
zatem obiekt o azymutalnej wartości zupełnie przeciwnej niż słońce w zenicie.
Kolejne świadectwo zostawili nastoletni
bracia Joaquim i Ignacio Lourenço, którzy widzieli to wydarzenie wraz z uczniami
z ich szkoły oraz nauczycielką Delfiną
Pereirą Lopes. Opowiadają oni, jak
zostali zaalarmowani krzykami na ulicy,
wyszli ze szkoły, aby zobaczyć, że „słońce
jest blade i nie razi oczu, a potem zaczęło
wyglądać jak kula śniegu obracająca się
wokół siebie i nagle zaczęło spadać zygzakiem, zagrażając ziemi”.
Wspólną cechą wszystkich świadectw
z odległych miejsc jest fakt wskazywania
na Fatimę, a nie na kierunek południowy, gdzie widoczne było słońce.
Poza pomocą w dokładnej rekonstrukcji
geometrycznej cytowane relacje jedREKLAMA
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noznacznie obalają również próby wyjaśnienia cudu wirującego słońca jako
zjawiska psychologicznego, zbiorowej
halucynacji czy też subiektywnego odczucia wśród tłumu zebranego w dolinie
Cova da Iria pod Fatimą.

Algorytmy w analizie zdjęć

Uzupełnienie analizy zjawiska wirującego słońca, która pozwoliła na geometryczne wyznaczenie położenia LSa,
o dane meteorologiczne i relacje ludzi
obserwujących zjawisko w odległych

Stosowanie
paradygmatu
naukowego pozwala
na udowodnienie
prawdziwości cudów,
jakie Bóg przygotował
dla człowieka
miejscach, umożliwiło ks. prof. Philippe’owi Dalleurowi wykonanie dokładniejszych obliczeń numerycznych.
Możliwe stało się również wyznaczenie
jasności LSa oraz wartości kąta przestrzennego, wyznaczonego przez wartości azymutu i elewacji.
Udało się również odtworzyć warunki
początkowe, w jakich fotograf Ruah
wykonywał swoje zdjęcia. Musiał on
zrekompensować słabe światło dłuższą
ekspozycją i zastosowaniem szerszej
przysłony, co spowodowało efekt rozmycia tła poprzez zmniejszenie głębi
ostrości do kilku metrów. Analiza numeryczna kierunku patrzenia widzów
oraz promieni wyznaczających słabe
cienie świetlne ukazała miejsce prze-

cinania się linii rekonstrukcji geometrycznej tam, gdzie powinno być widoczne LSa. W celu rekonstrukcji informacji zawartej na płaskim zdjęciu
do realistycznej przestrzeni trójwymiarowej, w której wykonano oryginalne
zdjęcie, zastosowano otwarte oprogramowanie Blender. Pozwoliło to na zastosowanie wirtualnej kamery, która
umożliwiła wyznaczenie współrzędnych
sferycznych obserwowanego świetlistego
obiektu LSa. Uwzględniając oryginalne
parametry aparatu fotograficznego, jakim zrobiono zdjęcia w Fatimie, oszacowano wartość elewacji φ w zakresie
od 25° do 32°, co jest wartością dużo
mniejszą niż kąt 42°, pod jakim wtedy
widziane było słońce w Fatimie.
Wartości te potwierdzają relacje ludzi
przebywających w odległych miejscach,
którzy rzeczywiście widzieli „spadające
słońce” zapewne właśnie w łuku o
wartości kilkunastu stopni kątowych.
Efekt ten można zobaczyć w trójwymiarowej symulacji Blendera poprzez
zastosowanie drugiej wirtualnej kamery.
Tak więc użycie odpowiednich algorytmów wizualizacyjnych umożliwia
nie tylko dokładną analizę cudu wirującego słońca, ale również odtworzenie
w wirtualnej przestrzeni cyfrowej wrażenia wizualnego, jakiego doświadczyli
ponad sto lat temu obserwatorzy zebrani zarówno w Fatimie, jak i w odległych miejscach, z których obserwowano nadprzyrodzone zjawisko.
Analiza wykazała również pełną
zgodność pomiędzy zdjęciami, świadectwami świadków oraz innymi danymi pochodzącymi z różnych źródeł.
Nie może więc być mowy o jakichkolwiek interpretacjach tego zjawiska, zakładających lokalny charakter subiektywnej percepcji wizualnej, i to bez
względu na ich założenia, czy to psychologiczne, fizjologiczne czy też me-
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teorologiczne. W Fatimie naprawdę
pojawiło się na niebie drugie źródło
światła (LSa), które nie było złudzeniem
optycznym ani subiektywnym odczuciem obserwatorów.
Współczesna nauka nie jest w stanie
zaproponować żadnego logicznego i
spójnego wyjaśnienia takiego zjawiska,
czyli nagłego pojawienia się na niebie
drugiego równie silnego jak słońce
źródła światła. Poza tym źródło to
charakteryzowało się również innymi
niż słońce własnościami optycznymi i
spektralnymi. Powodowało szybkie
schnięcie mokrych po długotrwałej
ulewie ubrań, sprawiało wrażenie wirowania i świeciło różnymi barwami.
Te zjawiska wymagają zupełnie odmiennego opisu, w którym również
pomocne mogą się okazać metody wizualizacji komputerowej.
Jednak najważniejszy jest fakt, że
właściwe stosowanie paradygmatu naukowego pozwala na udowodnienie prawdziwości cudów, jakie Bóg przygotował
dla człowieka. Potrzebna jest do tego
ścisła współpraca wiary i nauki, które
powinny się wzajemnie uzupełniać, aby
poszukiwać dobra, prawdy i piękna.
Zapewne te naukowe dowody nie zostaną nawet zauważone przez kreatorów
postępowej nauki, ale być może spowodują przynajmniej u niektórych chwilę
refleksji dotyczącej właściwego stosowania paradygmatu naukowego. l
Artykuł ks. prof. Phillipe’a Dalleura można znaleźć
na portalu wydawnictwa „Scientia et Fides”
w formie wolnego dostępu, pod adresem:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/.
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