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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Parlamentná fyzika
Parlamentná matemati ka sa zrodila tichučko, bez tresku,
veľmi krátko po vzni ku samotného parlamentu. Novinári
o nej hneď vyhlásili, že „parlamentná matemati ka
nepustí.“ Mýlili sa. Pustila. A nie raz.
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dvtedy sa mnohé zmenilo, toto však nie – parlamentná matematika raz pustí a inokedy nepustí, celkom svojvoľne a bez zotročenia pravidlami, ktorým podlieha obyčajná, teda neparlamentná matematika. Napríklad taký predsedajúci – prebehne očami cik-cak rokovaciu miestnosť a šemotiac si popod nos spočíta prítomných poslancov. „Je
nás dosť,“ skonštatuje spokojne, len aby ho v ďalšej chvíli vyviedla z omylu svetelná tabuľa hlasovacieho zariadenia. Oči má predsedajúci v poriadku, iba omylom zarátal do súčtu aj všetky tie nuly.
Parlamentná fyzika sa zrodila ešte nenápadnejšie. Nestalo sa to vtedy,
keď sa parlamentní úradníci pozastavili nad javom, ktorý už notoricky
popiera Bernoulliho zákon z elementárnej fyziky. Ak sa totiž nahrnú poslanci do dverí či iného miesta zúženého prietoku, nezrýchlia tak, ako by
mali podľa Bernoulliho rovnice, ale, naopak, spomalia, začnú sa strkať
a často úplne zastanú – a to bez ohľadu na množstvo kvapaliny, ktoré obsahujú. Na zrod novej vednej disciplíny to však nestačilo. Parlamentná
fyzika sa ešte nezrodila ani vtedy, keď si skupina poslancov, povznesená
po návšteve bufetu, všimla nápadné zakrivenie priestoru, a jeden z nich,
pri pohľade na hodinky, i zakrivenie času. Boli už blízko, uspokojili sa však
s vysvetlením, že niekde nablízku musí byť niečo s veľmi vysokou hmot-
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nosťou. Za rohom zasadala, koniec koncov, koaličná rada. Na čiernu dieru
v budove parlamentu vtedy nepomyslel nik.
K zrodu prispela iná vec. Pražský profesor matematiky Johann Christian Doppler si už v roku 1842 všimol, že sa vlnová dĺžka zvuku či svetla
skracuje alebo predlžuje, keď sa ich zdroj k nám približuje alebo vzďaľuje.
Červený posun vo svetle prichádzajúcom z objektu jednoducho znamená,
že sa objekt vzďaľuje, a čím je ten posun výraznejší, tým sa to deje väčšou
rýchlosťou. Astronóm Edwin Hubble si zasa všimol, že červený posun sa
dá pozorovať u absolútnej väčšiny vesmírnych telies, a že čím sú od nás
vzdialenejšie, tým je výraznejší. To znamená, že sa náš vesmír rozpína.
A, súdiac podľa rýchlosti, ktorou od nás utekajú tie najvzdialenejšie objekty, začal sa rozpínať tak pred 15 miliardami rokov – vtedy najvzdialenejšie objekty vyžiarili svetlo, ktoré teraz vidíme.
S parlamentom to má spoločné toľko, že i on a jeho politické spektrum
obsahujú objekty, u ktorých je celkom zreteľne pozorovateľný červený
posun. Je ich dokonca väčšina a niektoré sú už úplne červené. Môže to
znamenať iba jediné – slovenský parlament i politická scéna sa rozpínajú!!!
Až toto alarmujúce pozorovanie zrodilo novú disciplínu – parlamentnú fyziku. Premenovaním vznikol aj nanovo definovaný Mandátový,
imunitný a fyzikálny výbor NR SR. Jeho potrebu urýchlila debata o politickom posolstve, ktoré vyžaruje poslankyňa Dagmar B. Červený posun vyžiareného posolstva umožnil datovať skutočný čas jeho vyžiarenia (pri
konštantnej rýchlosti svetla) do obdobia VOSR, teda do roku 1917. Zástancovia stacionárneho parlamentného modelu nekorektne namietli, že je to
nepravdepodobné až nemožné, lebo v čase vypuknutia VOSR nemohla
mať Dagmar B. viac ako štyridsať rokov. Keďže je dnes už k dispozícii
mnoho podobných pozorovaní aj iných objektov, parlamentná fyzika je
len logickým dieťaťom vzniknutej debaty. Výbor bude najbližšie vraj rokovať o parlamentných hadrónoch a leptónoch.
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