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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Parlamentná fyzika II.
Avizovaná rozprava Mandátového, imunitného a fyzikálneho
výboru NR SR o hadrónoch a leptónoch skončila škandálom.
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roblém spôsobila liberálna poslankyňa Klaudia F., ktorá prišla
neskoro, práve vo chvíli, keď predsedajúci vyslovil slovo hadrón.
Považovala to za narážku na svoje drahé oblečenie a výmena názorov sa už nedala zastaviť. Nepomohol ani predsedajúci, ktorý sa ju pokúšal upokojiť vysvetlením, že hadrónmi sú aj všetky baryóny. Klaudia F.
zasyčala, že si to vyprosuje, a že veru ona po žiadnych baroch nechodí. Potom rokovanie výboru opustila.
Po vynútenej prestávke pokračovalo rokovanie výboru správou Františka Š. o okolnostiach veľkého tresku a ním zavinenom rozpínaní sa vesmíru. Tézu o rozpínajúcom sa vesmíre a červenom posune vo svetle vzďaľujúcich sa objektov vtipne priblížil poslancom pomocou Komenského
princípu názornosti – poukázal na to, že keď sa od nás večer autá vzďaľujú, vidíme ich červené svetlá, a keď sa približujú, tak sú biele. Viacero
prítomných poslancov sa udrelo do čela a niektorí vykríkli: „Aháá!“
V skrátenej forme oznámil František Š. poslancom toto: Vesmír sa začal rozpínať zhruba pred 15 miliardami rokov po udalosti správne nazvanej veľký tresk. Dovtedy bol celý v jedinom bode zvanom singularita. Podotkol, že fyzici sa uspokojili s tvrdením, že pýtať sa, čo bolo predtým, a čo
bolo okolo singularity, nemá zmysel, lebo čas i priestor (presnejšie priestoročas) vznikli až veľkým treskom – dovtedy nebolo predtým a nebolo
okolo. Parlament sa s tým však, podľa Františka Š., uspokojiť nemôže, ne-
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sie predsa zodpovednosť pred voličmi. Zamlčiavanie situácie pred veľkým
treskom by bolo ďalšou neprijateľnou hrubou čiarou za minulosťou. Je
pravdou, povedal, že súčasťou celej hmoty vesmíru, sústredenej do nekonečne zahustenej singularity, sme boli i my všetci. Je dôvodom predpokladať, poznamenal, že veľký tresk sa odohral na Slovensku, lebo práve z neho je vidno, ako sa vesmír všetkými smermi rozpína. Poznámku, že podobné pozorovanie možno urobiť aj z Budapešti, označil za hlúposť.
Singularita bola, podľa správy Františka Š., obklopená v čase pred veľkým treskom svojím opakom – teda pluralitou. Inými slovami, omnoho
pokrokovejším a demokratickejším prostredím. Toto tvrdenie sa nepáčilo
poslancom za KSS, ktorí, naopak, vidia skutočný pokrok v politickej singularite. Národne blčiaci poslanci sa zasa nevedeli zmieriť s faktom, že súčasťou pôvodnej singularity boli s najväčšou pravdepodobnosťou aj Maďari – v nediferencovanej tlačenici kvarkov bez národnej identity a cítenia. Maďarov by najradšej videli ako votrelcov z onej praplurality, ktorá
obklopovala našu domovskú prasingularitu. František Š. to však zmietol
zo stola ako tvrdenie odporujúce vede.
Čo sa týka veľkého tresku, nezačal, ako tvrdia niektorí, výbuchom nahromadenej nespokojnosti utláčaných kvarkov vo vnútri singularity, ale,
ako tvrdí František Š., z externých príčin – náhlym zrednutím okolitej plurality. K náhlemu zrednutiu, ktoré zapôsobilo na singularitu ako gigantická výveva, ako veľké cucnutie, ak chcete, prišlo z vôle najvyššej entity, sily, ktorú veľký Aristoteles intuitívne označil ako Entelechiu – veľkého hýbateľa, hybnú silu všetkého. To sa natoľko zapáčilo poslancom, že navrhli,
aby sa namiesto prežitého aristotelovského termínu Entelechia začal
používať termín „veľký cucák“ (po anglicky Big Sucker). Dnes teda vieme,
povedal František Š. na záver správy, že časová následnosť udalostí bola
nasledovná: veľké cucnutie (Big Suck) › veľký tresk (Big bang) › vznik
priestoru, času a najrôznejších častíc › vznik hviezd a galaxií › vznik samostatného Slovenska. Správu Františka Š. výbor prijal spoľahlivou väčšinou.
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