
W poszukiwaniu zielonych - SETI (część 2/2) 

 

 ...Pod wpływem tego typu wątpliwych wyliczeo, rzekomo udowadniających nieuchronnośd kontaktu 

z obcą cywilizacją, narodził się faraoniczny projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). 

Wraz z innymi podobnymi programami, pochłonął do tej pory, ponad 1 miliard dolarów! Tak się 

złożyło, ze mam przyjemnośd pisad to wszystko jako dawny uczestnik BOINCu - zrzeszającego 

wszelakiego typu projekty naukowe angażują wolną moc obliczeniową domowych komputerów - de 

facto, z punktu widzenia uczestnika projektu seti@home 

. 

Cała zabawa z SETI rozpoczęła się w latach 60-tych, a jej duchowymi mentorami jest bez wątpienia 

Frank Drake i Carl Sagan. Sprawa wydawała się prosto – jeśli Równanie Drake rzeczywiście dowodzi 

możliwości istnienia wokół nas cywilizacji wysyłających w przestrzeo swój sygnał, czemu nie pokusid 

się o przechwycenie owego przekazu . Dlaczego nie mielibyśmy przechwycid sygnał pochodzący z 

innej zamieszkałej planety? Perspektywa ta jest niezaprzeczalnie fascynująca. Wyobraźmy sobie jak 

mógłby wyglądad sygnał, nadany przez cywilizacje pozaziemską. Przecież to czyste science fiction! 

 

O ile ślęczenie ze słuchawkami na uszach w nadziei usłyszenia międzygwiezdnego radia, jest 

projektem bardziej rozrywkowym niż naukowym (mniej więcej tak wyglądały prapoczątki SETI) to już 

zaprzęgnięcie do tego ogromnych anten i potężnych komputerów nadało temu eksperymentowi 

znamion poważnych badao. Kiedy osoby chcące udowodnid istnienie obcej cywilizacji zrozumiały, że 

uprzednie określenie częstotliwości na której nadają hipotetyczni kosmici jest niemożliwe, naukowcy 

zaczęli prześcigad się w ilości częstotliwości na których poszukiwano sygnałów od obcych. O ile Drake 

nie miał wątpliwości, że przyjrzenie się paru naszym najbliższym gwiazdom na kilku "popularnych" 

częstotliwościach da oszałamiający efekt, w postaci upragnionego kontaktu (co jego zdaniem bez 

wątpienia miało się wydarzyd do roku 2000), dziś przeszukujemy już nie tylko najbliższych sąsiadów, 

ale wszystko co tylko się da, i to nie na paru ale na 8 milionach częstotliwości (projekt META)...a tu 

wciąż nic. 

 

Rozważmy jednak ten przypadek naukowca, który patrzy na nocne niebo i zadaje odwieczne pytanie: 

"Czy ktoś tam jest?". Pytanie wydaje się całkiem sensowne. Oznacza ono: "Czy istnieje inna rasa 

stworzeo, żyjących gdzieś poza Ziemią, które można by nazwad inteligentnymi?" Pytanie te zawiera 



samo w sobie pułapkę. Weźmy przykład kraju zdominowanego przez buddyzm zen. Wielu jego 

mieszkaoców powiedziałoby, że mnisi reprezentują bardzo wysoki poziom ludzkiego rozwoju. Gdyby 

jednak świat pełen był mnichów zen, byłoby bardzo nieprawdopodobne, by ludzkośd wynalazła radio. 

W ten sposób, ze specyficzną krótkowzrocznością, jaka charakteryzuje kulturę zachodnią, uznaliśmy 

nasz własny rozwój za mniej lub bardziej nieunikniony. Zatem prawdziwe pytanie jakie zadają sobie 

owi naukowcy brzmi: "Jakie są szanse, że we wszechświecie rozwinęła się naukowo-techniczna 

cywilizacja w zachodnim stylu?". Określenie "zachodnia" jest decydujące, gdyż my, mieszkaocy 

zachodniego świata, byd może po raz kolejny zostaliśmy zaczarowani, złapani w kolejną pułapkę 

zaburzonego widzenia naszego miejsca we wszechświecie, niemniej mylącego niż 

przedkopernikaoska wizja Ziemi w centrum wszechświata. 

 

Zawiedziony efektem poszukiwao Sagan, niedawno opisał swoje plany udoskonalenia poszukiwao za 

pomocą BETA I. Czy BETA I, odniesie sukces tam, gdzie META zawiodła? I czy, jeśli zawiedzie BETA I, 

twórcy aktualnej propozycji zaprzestaną swoich poszukiwao? Nie. W zanadrzu jest już BETA II. A jeśli 

zawiedzie BETA II, zawsze może byd GAMMA I, lub cokolwiek innego, co da się znaleźd w greckim 

alfabecie. Chodzi o to, że istnieje praktycznie nieograniczona liczba udoskonaleo, które można 

wprowadzid, nieskooczony ciąg coraz to wyższych rozdzielczości, użytych w niewyobrażalnie wielkiej 

licznie możliwych strategii poszukiwao. Z definicji nigdy nie dojdzie się do punktu, gdzie brak 

dowodów będzie oznaczał dowód braku. Program SETI może stad się jedną długą i bolesną lekcją na 

temat niebezpieczeostw związanych ze stawianiem niefalsyfikowalnych hipotez. Poszukiwacze 

kosmitów mogą znaleźd się w pułapce, która sami sobie zostawili. 

 

Fragmenty: Alexander Keewatin Dewdney, Uczniowie czarnoksiężnika. Nauka która zbłądziła, przeł. 

Danuta Czyżewska, Warszawa 1997, s. 69-84. 
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