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Cud słońca w Fatimie

Naukowe dowody na to, że pielgrzymi widzieli 13 października 1917 r. dwa źródła światła na niebie

FOT. SCIENTIA ET FIDES

N

a łamach prestiżowego czasopisma „Scientia et Fides”
ukazał się artykuł zatytułowany „Fatima. Zdjęcia i
świadectwa: dogłębna analiza”. Publikacja dotyczy szczegółowej analizy cudu
wirującego słońca, który został zapowiedziany przez Matkę Bożą w lipcu
1917 roku i był obserwowany przez
wielotysięczne rzesze pielgrzymów przybyłych 13 października 1917 roku do
Cova da Iria w pobliżu Fatimy.
Autorem pracy jest ksiądz profesor
Philippe Dalleur z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
Stosując najnowsze metody nauk komputerowych i modelowania matematycznego, opisał największy cud objawień
Maryjnych, jaki miał miejsce w ubiegłym
wieku.
Bardzo ważne jest szerokie popularyzowanie tego typu prac naukowych,
które prezentują pogląd odmienny od
fundamentalizmu narzucanego przez
główny nurt nauki, polegającego na
oddzieleniu nauki od wiary i rozpowszechnianiu twierdzenia, jakoby należały one do dwóch odrębnych systemów poznawania świata. Oczywiście
fundamentaliści naukowi przypisują
jedynie sobie możliwość „tłumaczenia”
i „opisywania” rzeczywistości. Natomiast ks. prof. Philippe Dalleur nie
podąża ścieżkami głównego nurtu, ale
przedstawia całościowy, spójny opis
zjawiska. Warto więc najpierw zapoznać się z osobą autora, zanim zaczniemy omawiać szczegóły wyników
jego pracy.
Ksiądz Dalleur w 1978 roku ukończył
studia na wydziale budownictwa lądowego, a w 1984 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Katolickim
Uniwersytecie w Lowanium. Po studiach pracował jako inżynier i naukowiec w różnych instytucjach, zajmując
się m.in. cyfrowymi systemami telekomunikacyjnymi w technologiach
kosmicznych, sieciami światłowodowymi czy też systemami robotycznymi
w laboratoriach CERN i ICTEAM.
W 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie w hiszpańskim Torreciudad.
Uzyskał doktorat z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża,
gdzie wykłada teologię i filozofię, a
także zajmuje się chrześcijańską formacją małżeństw. Jego zainteresowania
badawcze obejmują zarówno zagadnienia filozofii, jak i współczesnych
technologii oraz badanie relacji pomiędzy nauką i wiarą.
Dla naszych dalszych rozważań ważne
będą również badania księdza profesora
w zakresie finalizmu – poglądu filozoficznego, który możemy traktować jako
alternatywę dla dominującej obecnie
w nauce idei „wiecznego postępu”,
która wykorzystując redukcjonizm i
negację metafizyki, prowadzi do stwierdzenia, że umysł człowieka jest jedynym

Ksiądz prof. Phillipe Dalleur posłużył się geometryczną analizą zdjęcia, aby wyznaczyć punkt zaniku VPa, który jest konieczny do wyznaczenia dokładnej
wartości wysokości nadprzyrodzonego światła, które pojawiło się nad Fatimą

i najważniejszym narzędziem poznawania świata. Operując takim paradygmatem, współczesna nauka nie dopuszcza istnienia zjawisk, które są nieosiągalne dla umysłu człowieka.
A przecież naukę musimy traktować
w sposób syntetyczny. Jej najważniejszym celem jest poszukiwanie prawdy.

leur: „W przypadkach takich jak Fatima
świecka nauka wykazuje trywializujące
i redukcjonistyczne tendencje, które
ukrywają kluczowe różnice i szczegóły
za wspólnymi, porównywalnymi wydarzeniami. Ale porównanie nie jest
wystarczającym powodem. Ta redukcjonistyczna linia hamuje dokładne

Dokładna analiza cyfrowa cieni i wtórnych
odbić na oryginalnych zdjęciach ujawniła,
że nad Fatimą 13 października 1917 r.
„zaświeciło” drugie silne źródło światła.
Rozmyło ono cienie naturalnego słońca
i spowodowało błyskawiczne wyschnięcie
ubrań pielgrzymów przybyłych do Fatimy
Nauka ma nie tylko objaśniać świat i
dostrzegać w nim piękno aktu stworzenia, ale również stosować wszystkie
dostępne najnowsze technologie, aby
wyjaśniać zjawiska w paradygmacie
prawdy, dobra i piękna. Popularne
dzisiaj w świecie naukowym „uzgadnianie prawdy” zastępuje więc jej rzeczywiste poszukiwanie. Jak pisze w
swoim artykule ks. prof. Philippe Dal-
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badania. Fatima wydaje się jednym z
najgorzej naukowo wyjaśnionych zjawisk; nauka napędzana przez ideologie
i uprzedzenia próbuje wyjaśniać [cud
słońca] jako: atmosferyczne zjawisko
tańczącego słońca, tzw. wir plazmowy,
soczewki atmosferyczne lub lodowe
odbicia, pył wulkaniczny lub saharyjski,
niezwykłe zorze, iluzje percepcyjne,
zbiorowe halucynacje, masowe sugestie

lub histerie, UFO, oszustwo, ustawione
historie, kłamstwa itp.”.

Niebo nad Fatimą
13 października 1917 r.

Ksiądz prof. Dalleur przedstawia dokładną analizę zdjęć wykonanych
13 października 1917 roku w Fatimie.
Wykorzystuje metody analizy komputerowej z użyciem algorytmów klasy
computer vision w celu dokładnego
opisania zjawisk optycznych, jakie
zaszły wtedy na fatimskim niebie. Wyniki zestawia z oficjalnymi danymi meteorologicznymi i astronomicznymi
oraz relacjami naocznych świadków.
Dokładna analiza cyfrowa cieni i
wtórnych odbić na oryginalnych zdjęciach ujawniła, że nad Fatimą 13 października 1917 r. „zaświeciło” drugie
silne źródło światła. Rozmyło ono
cienie naturalnego słońca i spowodowało błyskawiczne wyschnięcie
ubrań pielgrzymów przybyłych do Fatimy. Wcześniej w Cova da Iria padał
ulewny deszcz.
W normalnych warunkach takie wysychanie, widoczne na fotografiach, wymaga długiego działania jednocześnie
silnego wiatru oraz mocnych promieni
słonecznych. To „drugie słońce”, nazwane przez autora publikacji LSa (ang.
Light Source a – źródło światła a),
rzucało zupełnie inne cienie niż słońce
Dokończenie na s. 14
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Jak zrozumieć znaczenie
objawień fatimskich?

Aby zrozumieć znaczenie objawień fatimskich, przypomnijmy najważniejsze
fakty oraz kontekst społeczno-polityczny
zarówno w samej Portugalii, jak i w
całej Europie. Wiosną 1916 roku na
skalistych wzgórzach Loca do Cabeço
w pobliżu wioski Fatima 9-letnia Łucja
dos Santos i jej kuzyni: 8-letni Franciszek
i 6-letnia Hiacynta, spotykają Anioła
Portugalii, który przekazuje im ważne
wezwanie, zalecając jednocześnie modlitwę i umartwienia.
Portugalia od najdawniejszych czasów
jest arcykatolickim królestwem europejskim. W roku 1646 król Portugalii
Jan IV Odnowiciel ogłasza Niepokalaną
Matkę Bożą Królową i Patronką Portugalii. Od tej pory jej królowie przestają
nosić koronę – ten symbol władzy królewskiej zostaje zarezerwowany jedynie
dla Maryi Dziewicy.
Rozwój wiary katolickiej opartej na
solidnych fundamentach trwa nieprzerwanie aż do XX wieku. W 1910 roku
silna i bogata masoneria portugalska,
przy wsparciu swoich międzynarodowych
struktur, organizuje najpierw zamieszki
i manifestacje, a potem regularną rewolucję, której finałem jest proklamowanie świeckiej republiki. Ciekawostką
jest fakt, że impulsem do wybuchu portugalskiej rewolucji miały być wystrzały
z brazylijskiego pancernika „São Paulo”,
który przybył do Lizbony z oficjalną
wizytą. Siedem lat później propaganda
komunistyczna powtórzyła ten scenariusz, uznając za symboliczny początek
przewrotu bolszewickiego w Rosji strzały
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zarówno na pochyłe powierzchnie oraz
nawet pod widoczne na zdjęciach przedmioty. Analiza wykazała ponadto, że
LSa było widoczne na niebie na wysokości kątowej około 30°, a więc dużo
niższej niż naturalne słońce, które powinno być widoczne w Fatimie pod kątem 42°. Ta wartość, łącznie z pozostałymi wynikami analizy, to koronny dowód na to, że za nadprzyrodzone zjawiska odpowiedzialne jest drugie silne
źródło światła, które pojawiło się nad
Fatimą 13 października 1917 r.
W pracy zatem zestawiono świadectwa
naocznych świadków ze zdjęciami. Taka
metoda okazała się niezwykle skuteczna.
Dzisiaj, w dobie dominacji przekazu
wizualnego, jest to niezwykle ważne.
Wizualizacja to obecnie bardzo szeroka
dziedzina wiedzy pozwalająca na tworzenie obrazów kreowanych w sztucznych środowiskach wirtualnych w postaci
graficznych reprezentacji zarówno informacji, zjawisk naturalnych, jak i zjawisk z zakresu promieniowania niewidzialnego dla człowieka. Najczęściej w
zaawansowanych badaniach naukowych
wykorzystuje się kilka metod wizualizacyjnych połączonych z wykorzystaniem
odpowiednich algorytmów obliczeniowych. W publikacji ks. Dalleura język
relacji świadków został uzupełniony za
pomocą uniwersalnego języka matematyki i zwizualizowany za pomocą
odpowiednich algorytmów.

Świadkami cudu słońca w Fatimie 13 października 1917 r. było od 30 do 100 tysięcy osób

z krążownika „Aurora” w Piotrogrodzie,
choć w rzeczywistości wystrzelono jeden
ślepy nabój.
W Portugalii w 1910 r. wprowadzone
zostaje antychrześcijańskie prawo: na
początku brutalnie likwidowane jest
szkolnictwo katolickie, obowiązuje nakaz usuwania wszystkich symboli religijnych z przestrzeni publicznej, następuje likwidacja świąt kościelnych,
zerwanie konkordatu, usunięcie kapelanów z armii oraz rozpoczyna się
proces konfiskaty majątku Kościoła i
jego fizycznej likwidacji. W 1913 roku

bardziej obiektywnym świadectwem
naocznego świadka jest opis profesora
matematyki na Uniwersytecie w Coimbrze, Gonçalo Xaviera de Almeida
Garretta, który w syntetyczny sposób
podsumował swoje obserwacje i przedstawił je publicznie 3 grudnia 1917
roku. Według jego relacji zjawisko
trwało od 8 do 10 minut: „Słońce
straciło swą oślepiającą jasność, nabierając księżycowej poświaty, którą
łatwo było obserwować”. Podczas obserwacji trzykrotnie „Słońce pojawiło
się, jakby żyjące w swoim obwodzie,

Słońce zmieniało kolor najpierw
na fioletowy, a potem na pomarańczowy,
rozprzestrzeniając te kolory po całej ziemi,
odzyskując swój blask i jasność,
nie do oglądania
dochodzi do masakry uczestników procesji ku czci Świętego Antoniego w
Lizbonie, która zostaje obrzucona bombami przez cieszącą się poparciem rządu rewolucyjną bojówkę, nazywającą
siebie „białymi mrówkami”. W ciągu
dwóch lat organizacja ta zamienia się
w zbrojne ramię masońskiego premiera
Alfonso Costy i dokonuje setek morderstw na duchownych i katolikach.
Ponad sto kościołów zostanie spalonych, a kilkaset sprofanowanych i obrabowanych. Rewolucja jest wspierana
przez mieszkańców dużych miast, ale
na wsi narasta opór wobec antychrześcijańskiej polityki rządu.

Co się stało w Fatimie?

Niezwykłe wydarzenie zostaje przepowiedziane dzieciom w Fatimie 13 lipca
1917 roku przez Maryję, która powiedziała, że uczyni „cud, aby wszyscy
uwierzyli”. 13 października do małej
wioski ściągają rzesze liczące od 30 do
100 tysięcy osób. Ludzie ci reprezentowali całe spektrum przekonań religijnych. Wiemy też, że portugalscy biskupi
prosili księży, aby nie szli na miejsce
objawień, obawiając się antyreligijnej
nagonki mającej na celu ośmieszenie
Kościoła. Dlatego większość materiału
faktograficznego, jakim dzisiaj dysponujemy, pochodzi ze źródeł świeckich.
Niewątpliwie najważniejszym i naj-

błyskając iskrami światła na swoich
krawędziach, podobnie do znanych kół
fajerwerków”, i ruch ten był szybki,
przypominający ruch okrężny. Poza
tym „Słońce zmieniało kolor najpierw
na fioletowy, a potem na pomarańczowy, rozprzestrzeniając te kolory po
całej ziemi, odzyskując swój blask i jasność, nie do oglądania”, „fakty te miały
miejsce krótko po południu i w pobliżu
zenitu”.
Szczególnie to ostatnie zdanie jest
bardzo ważne dla ścisłej analizy astronomicznej, gdyż wskazuje jednoznacznie,
że słońce znajdowało się wtedy w swoim
najwyższym położeniu kątowym. Profesor podsumowuje swoje obserwacje
stwierdzeniem: „Zjawisk obserwowanych na słońcu nie uważam za astronomiczne […], lecz jako atmosferyczne
nad obrazem słonecznym, z efektami
księżycowymi i spinowymi. Te są jednak
nieprawdopodobne, nie występują w
południe i w zenicie, gdy efekty meteorologiczne są słabe”.
Aby zinterpretować świadectwo portugalskiego profesora, konieczna jest
analiza dostępnych oryginalnych zdjęć
z Fatimy, na których widoczny jest tłum
pielgrzymów sfotografowanych w momencie, kiedy wpatrują się w niesamowity spektakl odbywający się na niebie. Zespół ks. prof. Dalleura wykorzystał w tym celu sześć fotografii po-

chodzących z archiwum sanktuarium
w Fatimie, o docelowej interpolowanej
rozdzielczości 1300 dpi, które zostały
zdigitalizowane z oryginalnych klisz
negatywowych o wymiarach 12 x 9 cm.
Wszystkie oryginalne zdjęcia można
znaleźć na serwerach sanktuarium fatimskiego https://www.fatima.pt.
Aby zastosować analizę numeryczną,
na zdjęciach należało najpierw wyznaczyć odpowiednią, niezależną geometrię
odniesienia, uwzględniającą zarówno
miejsce, w którym stał aparat fotograficzny, jak i wyznaczając pionową linię
horyzontu pozwalającą określić parametry perspektywy. Znaczenie percepcji
wizualnej jest w tym przypadku fundamentalne, musimy pamiętać, że człowiek
ogląda obrazy, w sposób naturalny wykorzystując swój optyczny i neuronalny
system wizualny. To bardzo skomplikowany model, w którym musimy
uwzględnić nie tylko fizjologię i budowę
ludzkiego oka, ale również dużo ważniejsze zjawiska związane z przetwarzaniem zjawisk wizualnych w ludzkim
mózgu.
Aparat fotograficzny to z kolei jedynie model geometryczny, który wykorzystuje proste zasady optyki, aby
zwizualizować trójwymiarowy obraz
otaczającego nas świata na płaskiej
kliszy fotograficznej. Aby odkodować
z niej rzeczywisty wygląd fotografowanego obiektu, należy dokonać skomplikowanej transformacji geometrycznej. Jeszcze do niedawna taka procedura była praktycznie niemożliwa, gdyż
wymagała ogromnej liczby dokładnych
obliczeń z uwzględnieniem zarówno
parametrów percepcji wizualnej, jak i
zaawansowanych modeli transformacji
geometrycznej. Dzisiaj jednak, dysponując technologią komputerową, możemy dokonać takiej analizy, jeśli tylko
uda nam się dokładnie odtworzyć parametry początkowe, które były stosowane podczas wykonywania zdjęcia.
W tym celu ks. prof. Dalleur posłużył
się geometryczną analizą zdjęcia, aby
wyznaczyć punkt zaniku VPa (ang. Vanishing Point of LSa). Dzięki temu mógł
on wyeliminować perspektywiczne nachylenie aparatu fotograficznego oraz
określić kątową wysokość LSa. Takie
metody nie pozwalają jednak osiągnąć
bardzo wysokiej dokładności, ponieważ
pochodzą jedynie z jednego miejsca i z
jednej serii zdjęć wykonanych konkretnym aparatem fotograficznym. Należy
więc do stosowanego modelu dołączyć
dane pochodzące z innych, odleglejszych
od Fatimy miejsc oraz uzupełnić je informacjami meteorologicznymi z tamtego okresu, aby wyeliminować ewentualne inne zjawiska.
Jednak są to zagadnienia trudne pod
względem technicznym oraz wymagające
zebrania dodatkowej liczby danych.
Proces ten zostanie szczegółowo omówiony w drugiej części artykułu, która
ukaże się za tydzień. l
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