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17-12 Antropiczna zasada 
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12. ZASADA ANTROPICZNA 
 
12.1. Wprowadzenie 
 

    
 
Rys. 12.1. Anomalne zmiany gęstości wody wraz z temperaturą i ich skutki. Zarówno w 
czasie upałów jak i "siarczystych" mrozów, woda na dnie zbiorników ma temperaturę 4oC, a 
lód tworzy się na powierzchni i pływa po wodzie. 
 

Terminem Zasada antropiczna określa się zbieżność praw fizyki i wartości 
fundamentalnych stałych fizycznych (wartości stałej Plancka, prędkości światła, stałej 
grawitacji itp.) z warunkami koniecznymi do powstania i istnienia życia a szczególnie istot 
myślących, człowieka. Zilustrujmy to prostym przykładem zaczerpniętym z szkolnego 
nauczania przyrody - anomalii zmian gęstości wody z temperaturą (rys,12.1). Widzimy, że 
woda ma najmniejszą objętość w temperaturze 4oC. Oznacza to, że w tej temperaturze ma 
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również największą gęstość. Wiemy, że ciała o gęstości większej od wody toną, czyli opadają 
na dno, a te o gęstości mniejszej pływają po jej powierzchni. Ta sama reguła dotyczy wody o 
różnej temperaturze. Na dno opada ta najgęstsza, czyli o temperaturze 4oC. Zarówno woda o 
temperaturze wyższej od 4oC jak i ta o niższej od 4oC mają mniejszą gęstość, więc tworzą 
warstwy bliższe powierzchni. W dodatku lód, czyli zestalona woda ma gęstość jeszcze 
znacznie mniejsza od wody i pływa po jej powierzchni. W efekcie zarówno zimą, jak i latem 
temperatura wody na dnie stawu, jeziora czy rzeki wynosi 4oC i nigdy nie zamarza. Gdyby 
woda miała największą gęstość w temperaturze 0oC, a lód - zestalona woda - miał większą 
gęstość od swej fazy ciekłej, jak to jest dla innych ciał, to zbiorniki wodne zamarzałyby od 
dna. a życie w zamarzającej wodzie nie byłoby możliwe. Zatem anomalia gęstości wody 
stanowi jej własność antropiczną, bo umożliwia istnienie życia, pośrednio również człowieka. 

Przykładu działania zasady antropicznej dostarcza pole magnetyczne Ziemi (porównaj 
rozdz. 8), które chroni nas od zabójczego działania promieniowania jonizującego.  

W obecnym rozdziale omówimy jeszcze kilka spośród bardzo licznych koincydencji 
antropicznych, które zilustrują działanie tej zasady. 
 Wiemy, że nasze organizmy potrzebują do swego istnienia i funkcjonowania około 25 
pierwiastków, czyli około 1/4 spośród 92 istniejących na Ziemi. Zastanówmy się w jaki 
sposób i w jakich warunkach pierwiastki te powstały. Wiemy, że jedynymi trwałymi 
cząstkami w pierwotnej materii wszechświata są protony i elektrony. Z tych cząstek w sposób 
naturalny i spontaniczny może powstać tylko wodór. istotnie stanowi on około 75% 
materialnej zawartości wszechświata. Blisko 25% stanowi hel, który powstał już w czasie 
wielkiego wybuchu. Jednak sam wodór i hel nie wystarczą do stworzenia życia. Znamy dwa 
inne „miejsca”, w których tworzą się pozostałe pierwiastki. Są to wnętrza gwiazd  i wybuchy 
supernowych. Zapoznajmy się choć pobieżnie z niektórymi fragmentami życia gwiazd, a 
następnie z mechanizmami powstawania pierwiastków. 
 
12.3. "Życie" gwiazd 
  
 Gwiazdy powstają z obłoków gazu kosmicznego, oczywiście złożonego z wodoru i 
helu. Pod wpływem grawitacji obłok ten zmniejsza swoją objętość, a w miarę zmniejszania 
objętości rośnie, prędkość a więc energia kinetyczna, temperatura i ciśnienie w jego wnętrzu. 
W wysokich temperaturach powstałych w wyniku zapadania grawitacyjnego obłoku  jadra 
atomów nie mogą połączyć się z elektronami, by utworzyć neutralny atom. Obdarzone bardzo 
dużą energią kinetyczną ustawicznie się zderzają.  Kiedy temperatura osiągnie wartość kilka 
milionów kelwinów rozpoczyna się synteza jąder helu. W zderzeniach protony zbliżają się tak 
blisko do siebie, że zaczynają działać przyciągające oddziaływania jądrowe, która 
przewyższają odpychanie  elektrostatyczne. Powstaje biproton, który jest bardzo nietrwały. 
Jeden z jego protonów zamienia się w neutron i w ten sposób powstaje jadro deuteru - izotopu 
wodoru o jądrze złożonym z protonu i neutronu. Zachodzi reakcja jądrowa: 
 
 
Jest to reakcja przeciwna do spontanicznego rozpadu neutronu,  
 
 
Zachodzi na skutek oddziaływań słabych, w których pośredniczy bardzo ciężki bozon W- 

(rozdz. 9.4).   Proces ten wymaga "pożyczki" dużej energii, która, zgodnie z zasadą 
nieoznaczoności Heisenberga  ΔE Δt ≤h, musi być bardzo szybko zwrócona. Zwrot energii 
następuje wraz z rozpadem bozonu na pozyton i neutrino elektronowe. Powstały w tym 
procesie deuter bardzo łatwo przyłącza następny proton przechodząc w tryt - izotop helu:  
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Kolejna reakcja jądrowa zachodzi wtedy, gdy spotkają się dwa jądra trytu, izotopu helu:   
 
 
 
W reakcji tej powstaje niezwykle trwały izotop helu zwany cząstką alfa, oraz uwalniane są 
dwa protony. Uwalniana w tych reakcjach energia w postaci promieniowania gamma i bardzo 
szybkich neutrin i protonów przeciwdziała sile grawitacji i utrzymuje w gwieździe 
dynamiczną równowagę pomiędzy siłami grawitacyjnymi i ciśnieniem promieniowania.  
 Synteza deuteru następuje przez oddziaływanie słabe przebiega wolno. Reguluje 
tempo syntezy helu. Dalsze przekształcenia   deuteru w hel zachodzą na skutek  oddziaływań 
silnych (bez przekształceń nukleonów) przebiegają bardzo szybko. Podkreślmy, że bez 
deuteru synteza dalszych cięższych jąder nie jest możliwa. Z tego powodu gwiazda może 
istnieć niemal w niezmienionej postaci bardzo długo, do chwili wyczerpania zapasów 
wodoru.  
 
 
12.3 Powstawanie i podział gwiazd ze względu na masę 
 
 Badania anizotropii mikrofalowego promieniowania tła wskazują, że już w epoce 
inflacji istniała mała niejednorodność gęstości materii, która w dalszych epokach 
doprowadziła do powstania galaktyk i gwiazd. Znaczna część pierwotnej materii w dalszym 
ciągu tworzy obłoki materii międzygwiezdnej. Obłoki o masach od 100 000 do 10 000 000 
000 mas słońca i rozmiarach od 50 do 300 lat świetlnych powoli zapadają się pod wpływem 
własnej grawitacji i dzielą się na mniejsze obłoki o masie rzędu 50 mas słońca. 
 Najlżejsze gwiazdy o masie  m < 0,075 mʘ (gdzie  mʘ masa słońca) nazywamy 
brązowymi karłami. Temperatura w ich wnętrzu nigdy nie osiąga wartości potrzebnej do 
zainicjowania reakcji zamiany wodoru w hel. Przypominają one olbrzymie planety 
zbudowane z wodoru. 
 Gwiazdy o masach    0,075 mʘ  < m < 0,5 mʘ to czerwone karły. Gwiazdy te 
wprawdzie osiągają temperaturę konieczną do zainicjowania reakcji jądrowych tworzenia 
helu, jednak temperatura nie wystarcza, by powstały hel przekształcił się w pierwiastki 
cięższe. Zapadanie grawitacyjne takiej gwiazdy zostaje zahamowane przez elektrony. 
Elektrony są fermionami, czyli cząstkami o połówkowym spinie, które obowiązuje zasada 
wykluczania Pauliego. Relację między ich minimalną objętością  (Δx)3 i pędem Δp określa 
reguła nieoznaczoności Heisenberga:  Δx Δp ≤ h.  

Wraz z zmniejszaniem  Δx  musi wzrastać  Δp. Pęd, a więc i prędkość elektronów 
wzrastają do wartości wystarczającej do zrównoważenia sił grawitacyjnych. Tak więc 
czerwone karły kończą życie jako gwiazdy helowe, z czasem ostygają zamieniając się w białe 
karły. Czas ich życia jest rzędu 100 miliardów lat, czyli  o rząd wielkości dłuższy od wieku 
wszechświata. Zatem nigdy nie zobaczymy wygasłego czerwonego karła. Czerwonym karłem 
jest gwiazda Proxima Centauri.  
 
 W gwiazdach o masie  m > 0,5 mʘ działa większa siła grawitacyjna i „zgniata” 
elektrony, to znaczy zmniejszają rozmiary zajmowanych przez nie komórek. Gwiazdy te 
przeżywają poważny dramat. Po wypaleniu wodoru zostaje zachwiana równowaga 
dynamiczna i gwiazda zaczyna się zapadać. Znowu wzrasta temperatura w jej wnętrzu i 
rozpoczyna się proces tworzenia jąder cięższych pierwiastków (do żelaza). Ale proces ten, nie 
opóźniany przez przemiany angażujące oddziaływania słabe, trwa tylko parę minut, po czym 
następuje gwałtowne zapadanie połączone z gwałtowną emisją olbrzymiej energii 
promieniowania. Zewnętrzne warstwy gwiazdy opadające odbijają się od twardego jądra i 
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dodatkowo są bombardowane przez emitowane z jądra fotony i cząstki o olbrzymiej energii. 
Ulatują przestrzeń tworząc mgławice planetarną.  Jeżeli masa jądra po odrzuceniu warstw 
zewnętrznych jest mniejsza od 1,4 masy słońca, to pozostają czerwonymi karłami 
utrzymywanymi w równowadze ciśnieniem elektronów.  
 Przy masach większych od 1,4 mʘ ciśnienie elektronów nie wystarcza do 
skompensowania grawitacji. Dalsze zgniatanie materii prowadzi do łączenia elektronów z 
protonami w neutrony. Teraz funkcję równoważenia grawitacji przejmują neutrony, które 
również są fermionami. W ten sposób powstają gwiazdy neutronowe o średnicy rzędu 10 km 
i masie większej od 1,4 mʘ.  
 W przypadku, gdy masa pozostałości jest większa od trzech mas słońca, gwiazda 
przekształca się w czarną dziurę.  
 
 
12.4. Skąd pochodzą pierwiastki   
  
 Rysunek 12.2 przedstawia zależność defektu masy od liczby nukleonów tworzących 
jądro atomowe. Masa jądra jest mniejsza od sumy mas jego nukleonów o wielokrotność 
defektu mas równą liczbie nukleonów tworzących to jądro. Zgodnie z wzorem Einsteina  E = 
m c2  defekt masy jest równoważny energii. Jest to energia wiążąca nukleony, która przy 
syntezie jader zostaje oddana do otoczenia i ostatecznie jest wypromieniowana przez 
gwiazdę. Taka sama energia jest potrzebna do rozdzielenia nukleonów. 

Zauważmy, że defekt masy dla lekkich jąder rośnie bardzo szybko wraz z liczbą 
nukleonów, osiąga największa wartość mniej więcej w połowie układu okresowego, po czym 
maleje niemal liniowo wraz z liczbą nukleonów. Największy wzrost występuje przy syntezie 
helu  4He  z protonów, deuteronu  2H, trytu  3H, i izotopu helu 3He. Wykres 12.2 wskazuje, że 
przy syntezie jąder atomowych pierwszej połowy układu okresowego (do żelaza) wydziela się 
energia, która jest źródłem energii gwiazd. Natomiast tworzenie jąder pierwiastków cięższych 
od żelaza jest procesem endoenergetycznym, czyli wymaga dostarczenia dodatkowej energii i 
nie zachodzi w gwiazdach. 
 

             
Rys, 12.2. Zależność energii wiązania nukleonów w jadrze atomu od ich liczby (liczby 
izotopowej [6]) 
 
 Jak już wspomnieliśmy, pierwszym źródłem energii gwiazdy jest synteza helu. W 
wyniku syntezy może powstać nieco litu, natomiast synteza jąder o masie atomowej 5 i 8 nie 
jest możliwa, one nie występują w przyrodzie. Z tego powodu, gdy wyczerpuje się zapas 
wodoru znowu zaczyna przeważać grawitacja. Gwiazda się zagęszcza i temperatura rośnie. W 
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pewnym momencie rozpoczyna się tak zwany proces  3α  polegający na równoczesnym 
połączeniu trzech cząstek alfa, czyli jąder helu. Jądra helu zderzają się nieustannie, ale nie 
mogą się połączyć by utworzyć jądro o 8 nukleonach. Jeżeli w czasie trwania zderzenia 
dwóch jąder helu w czasie 10-17s nastąpi zderzenie z trzecią cząstką alfa, wtedy łączą się one 
tworząc nukleon o masie atomowej 12, jest to jądro węgla  12C. Proces ten jest dodatkowo 
wzmacniany rezonansowo. Jądro węgla jako cząstka złożona może zostać wzbudzona, czyli 
przeniesiona do wyższego stanu energetycznego. Jest to stan o energii 7,66 MeV. Właśnie w 
wyniku procesu  3α  powstaje jądro w stanie wzbudzonym i dopiero po wyemitowaniu 
nadmiaru energii w postaci fotonu, przechodzi do stanu podstawowego.  
 Tworzenie jąder atomów węgla we wnętrzu gwiazd jest bardzo subtelnym zjawiskiem 
wymagającym doskonałego "dostrojenia" warunków zewnętrznych i własności jąder 
atomowych. Stan wzbudzony jądra węgla o energii 7,66MeV jest dokładnie dopasowany do 
rozwinięcia procesu 3α. Obliczenia teoretyczne prowadzą do wniosku, że gdyby poziom ten 
wynosił np 7,5 lub 7,9 MeV powstawanie jąder helu nie byłoby rezonansowo wzmocnione i 
powstawałyby tylko bardzo niewielkie ilości węgla i w konsekwencji byłoby bardzo mało 
innych pierwiastków a życie oparte na chemii nie mogłoby zaistnieć.  

Następnym krokiem syntezy materii jest powstanie tlenu 16O w wyniku przyłączenia 
jądra helu do jądra węgla. Ta reakcja jądrowa nie jest już wzmacniania rezonansowo i dzięki 
temu nie cały węgiel w gwiazdach zamienia się w tlen. Gdyby i ta reakcja była rezonansowa 
wzmocniona, to cały węgiel zamieniłby się w tlen wewnątrz gwiazdy a bez węgla nie byłoby 
życie możliwe.  

Proces tworzenia cięższych jąder polega na przyłączaniu kolejnych nukleonów do 
istniejących już jąder węgla. Przebiega on bardzo szybko, niemal natychmiastowo. Synteza 
cięższych pierwiastków we wnętrzu gwiazd nie jest już w żaden sposób hamowana przez 
oddziaływania słabe, stąd pierwiastki cięższe (lżejsze od żelaza) tworzą się w czasie bardzo 
krótkim i dla tego przy ich tworzeniu uwalnia się olbrzymia energia. Dalsze losy gwiazdy 
zależą głównie od jej masy. Następuje bardzo gwałtowny i krótkotrwały wybuch gwiazd, w 
wyniku którego znaczna ilość materii zewnętrznych warstw gwiazdy zostaje odrzucona w 
przestrzeń. Jest ona równocześnie bombardowana bardzo silnym promieniowaniem 
emitowanym z rdzenia gwiazdy. W tym krótkim odcinku czasu tworzą się jądra pierwiastków 
cięższych od żelaza.  Zatem materia rozproszona w kosmosie wskutek wybuchu ciężkich 
gwiazd zawiera już wszystkie pierwiastki układu okresowego. Z czasem materia ta znów 
zapada się grawitacyjnie i tworzy następną generację gwiazd, zawierających w swym wnętrzu 
i materii otaczającej znaczne ilości pierwiastków ciężkich. Nasz układ słoneczny zawiera 
pierwiastki ciężkie, czyli Ziemia musiała powstać z "popiołów" wcześniejszych generacji 
gwiazd. A istnienie planety zbudowanej ze wszystkich 92 pierwiastków jak to jest w 
przypadku Ziemii jest warunkiem koniecznym dla istnienia życia.  
 
  
12.5. Nasze miejsce w kosmosie. 
 Wiele pokoleń astronomów swoja mrówczą ale systematyczną pracą pozwoliło 
dokładniej zlokalizować nasze miejsce w kosmosie. Wyniki przedstawiają tytułowe rysunki. 
Jesteśmy mieszkańcami typowej galaktyki spiralnej. W skład naszej galaktyki wchodzą 
gwiazdy, których liczbę szacuje się na dziesiątki, a nawet setki miliardów, duże ilości pyłu 
kosmicznego, oraz ciemnej materii. Średnica dysku Galaktyki jest rzędu 100 000 lat 
świetlnych a jej grubość co najmniej 1000 lat świetlnych.  Słońce znajduje się w odległości 
około 28 000 lat świetlnych od centrum Galaktyki widocznego w gwiazdozbiorze Strzelca. 
Galaktyka wykonuje obrót wokół osi dysku galaktycznego, a prędkości gwiazd maleją z 
odległością od centrum. Dzięki temu obserwujemy spiralny układ ramion galaktyk. Słońce 
znajduje się na skraju Galaktyki w ramieniu Oriona, i porusza się wokół osi Galaktyki z 
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prędkością około 268 km/s. Jeden pełen obieg wokół jądra trwa około 220 milionów lat. Oś 
układu słonecznego (czyli płaszczyzna ekliptyki) jest silnie nachylona względem płaszczyzny 
dysku galaktyki  
 Słońce znajduje się w bezpiecznej odległości od innych gwiazd i od centrum 
Galaktyki dzięki czemu układ słoneczny mógł spokojnie ewaluować przez miliardy lat swego 
istnienia, co zapewniało warunki konieczne do ewolucji życia. Jednak wyjaśnienie faktu 
istnienia życia inteligentnego nasuwa szereg trudności. Oto fakty: 
- Nasze położenie w kosmosie jest bardzo "nietypowe". Nasza planeta jest planetą młodej 
gwiazdy i jest zbudowana z wszystkich pierwiastków układu okresowego, ma atmosferę.  
- Nasze miejsce w czasie jest też szczególne: pojawiamy się, gdy pierwiastki ciężkie już 
powstały w jądrach masywnych gwiazd pierwszej generacji i zostały rozproszone w 
przestrzeni w wyniku ich eksplozji.  
- Człowiek (homo-sapiens), pojawia się na Ziemi, około 4,5 miliarda lat po jej narodzinach, 
mniej więcej w połowie czasu życia Słońca. Jeżeli porównamy dzieje Ziemi z zegarem o 
tarczy 24-godzinnej, to życie inteligentne pojawiło się niemal w ostatniej minucie (rys.12.3). 
Fakt ten bardzo trudno wyjaśnić przypadkowymi zdarzeniami w ewolucji biologicznej.   

Przedstawione powyżej i wiele innych faktów stanowi elementy antropiczne kosmosu. 
W poszukiwaniu ich wytłumaczenia ograniczamy się do metodologii nauk przyrodniczych, 
czyli wykluczymy niepowtarzalność i nie odtwarzalność, a tym samym wytłumaczenie  
religijne. Wtedy powstanie ewolucyjne życia inteligentnego wymagało by znacznie dłuższego 
czasu niż czas życia Słońca (por. rys. 12.3). Jednak  istniejemy i powstaliśmy w czasie 
porównywalnym z czasem życia Słońca. I dla tego zakładamy prawdziwość hipotezy 
ewolucji, choć obiektywnie sądząc wydaje się bardzo mało prawdopodobna. jednak trzeba 
wyciągnąć wniosek, że życie we Wszechświecie jest rzadkością, i że wykrycie go w innym 
miejscu Wszechświata będzie trudne. Warto wspomnieć, że realizuje się wieloletni projekt 
naukowy SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), którego celem jest znalezienie 
kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami poprzez poszukiwanie sygnałów radiowych i 
świetlnych sztucznie wytworzonych przez inne istoty inteligentne. Wysiłki projektu SETI 
dotychczas nie zostały uwieńczone sukcesem.  

 

 
Rys. 12.3. Obrazowe przedstawienie dziejów ziemi i ewolucji życia. 
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2.6. Niektóre inne koincydencje antropiczne 
 
 W skład materii wchodzi zaledwie kilka cząstek, w tym proton i elektron. Neutrony 
stanowiące istotna część jąder atomów nie są stabilne. Rozpadają się spontanicznie na protony 
i elektrony z połowicznym czasem zaniku rzędu 10 minut. Stabilne są one tylko wtedy, gdy są 
wbudowane w jądra atomu. Łączy się to pośrednio z masą nukleonów; proton ma mniejsza 
masę od neutronu i dzięki temu neutrony ulegają rozpadowi. Gdyby proton nie był stabilny 
nie istniałby wodór ani żaden inny pierwiastek, a tym samym życie nie byłoby możliwe. 
Oczywiście możemy szukać przyczyn takiego stanu w cząstkach bardziej elementarnych, 
którymi są kwarki, i wtedy dojdziemy do wniosku, że przyczyna tkwi w relacji między 
masami kwarków u i d, z których zbudowane są zarówno protony (dwa kwarki u i jeden d)  
jak i neutrony (dwa kwarki d i jeden u). Kwark  d  jest nieco cięższy od kwarku  u. Przyczyny 
takiego a nie innego stanu materii nie znamy, ale wiemy, że gdyby był choć nieznacznie inny 
nie byłoby nas ludzi. 
 O istnieniu jąder atomów decydują oddziaływania silne wiążące nukleony. 
Oddziaływania te są szczególnie słabe dla deuteru i stanowią zaledwie 1/4 wartości energii  
wiązań nukleonu w innych jądrach atomowych.   
Gdyby oddziaływania silne były 10% słabsze – nie wystarczyłyby, do powiązania nukleonów 
deuteru. Deuteru, którego istnienie jest etapem niezbędnym do tworzenia jąder cięższych 
pierwiastków łącznie z helem. Oczywiście bez tych pierwiastków nie byłoby życia. 
Gdyby z kolei oddziaływania silne były 2 - 4% silniejsze – powstałyby: diprotony i 
dineutrony. Powstawanie deuteru  jest spowolnione na skutek tego, że musi nastąpić 
przemiana protonu w neutron, która przebiega powoli za pośrednictwem oddziaływania 
słabego. Tymczasem diprotony i dineutrony powstają bez pośrednictwa odziaływania słabego 
więc byłyby to reakcje natychmiastowe i w ciągu minut cały wodór zamieniłby się w hel. 
Gwiazdy istniałyby bardzo krótko i życie nie byłoby możliwe. 
 Ważną rolę spełnia również relacja między oddziaływaniami silnymi i 
elektromagnetycznymi. Ich działanie jest przeciwstawne. Oddziaływania silne wiążą 
nukleony, a oddziaływania elektromagnetyczne wytwarzają siły odpychające działające 
pomiędzy protonami w jądrze. Oczywiście siły jądrowe muszą być większe od sił 
odpychających wszystkich pozostałych protonów obecnych w jądrze. Siły oddziaływania 
elektrostatycznego są 10-cio krotnie mniejsze od oddziaływań jądrowych. To dzięki temu 
może istnieć niemal 100 różnych jąder atomów, w śród których na pewno 25 jest niezbędnych 
do życia. Warto zauważyć, że „zwiększenie” ładunku protonu jest równoważne zmniejszeniu 
oddziaływań silnych. 
 
 
12.7. Zasada antropiczna [7] 

Termin "zasada antropiczna" został po raz pierwszy zaproponowany w 1973 roku 
przez Brandona Cartera na sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Krakowie 
zorganizowanym z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Propozycja miała 
formę oświadczenia, że mimo powszechnie przyjętego twierdzenia Kopernika, ludzie zajmują 
wyróżnione miejsce we Wszechświecie. Istnieją dwie wersje zasady antropicznej 
sformułowane przez Barrowa i Tiplera: 

• Słaba zasada antropiczna – obserwowane wartości wielkości fizycznych i 
kosmologicznych muszą uwzględniać fakt egzystencji i rozwoju życia opartego na 
chemii węgla oraz wystarczająco długi wiek Wszechświata. 
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Zasada taka nie jest prawem przyrody i nie można jej traktować jako przyczyny istnienia 
wszechświata. Jest ona warunkiem "selekcyjnym" dla potencjalnych modeli wszechświata. Po 
prostu określa pewne warunki konieczne, jakie hipotezy modeli wszechświata muszą 
spełniać. Eliminuje ona wszystkie modele, które nie dopuszczają warunków niezbędnych do 
istnienie życia, które zaistniało  przynajmniej na jednej planecie w olbrzymim wszechświecie.  

• Silna zasada antropiczna – Wszechświat musi mieć takie własności, aby, w pewnych 
okresach jego historii, mogło rozwijać się w nim życie (mógł pojawić się obserwator). 

Zasadę tę powinno się rozumieć w ten sposób: Istniejemy, więc warunki początkowe dla 
wiedzy o wszechświecie muszą nasze istnienie umożliwiać. Nie wymaga to celowego 
ustalenia warunków początkowych i wartości stałych fizycznych, ale również tej celowości 
nie zaprzecza. Z tego powodu istnieje wiele hipotez dotyczących kosmologii. Wspomnijmy tu 
koncepcję wielu światów i hipotezę zewnętrznej siły sprawczej.   

W hipotezie wieloświata nasz Wszechświat jest jednym z wielu równolegle 
istniejących światów. W każdym z wszechświatów stałe fizyczne są nieco inne – są one 
czymś w rodzaju przypadkowo wybranych warunków początkowych. Nasz świat jest 
wyróżniony tylko przez nasze w nim istnienie, które jednak nie jest wtedy niczym dziwnym. 
W jednym z wariantów koncepcji wielu światów zakłada się, że każda czarna dziura stanowi 
osobliwość, która według Lee Smolina jest początkiem nowego wszechświata, generującego 
nowy własny czas i przestrzeń. Stałe fizyczne w każdym nowym wszechświecie nie kształtują 
się losowo, lecz podlegają selekcji naturalnej, podobnej do doboru naturalnego z ewolucji 
biologicznej.  

W koncepcji zewnętrznej siły sprawczej zakłada się, że najlepszym wyjaśnieniem tzw. 
"precyzyjnego dostrojenia" obecnego w astrofizyce, jest odwołanie się do dawcy praw natury, 
który ustalił ich wartości tak, by we wszechświecie mogło wyewoluować życie. Astrofizyk 
Fred Hoyle użył określenia "superintelektu", zaś niektórzy uczeni, jak fizyk i noblista Charles 
Townes czy astrofizyk i teolog Hugh Ross, utożsamiają zewnętrzną siłę sprawczą z Bogiem. 

W tle sporów dotyczących pochodzenia wszechświata i praw fizycznych powinniśmy 
widzieć samoograniczenie nauk przyrodniczych do zjawisk powtarzalnych i odtwarzalnych, 
czyli wyłączenie z zakresu zainteresowań przyrodników zjawisk nie spełniających tych 
warunków. Wrócimy do tych zagadnień w następnych rozdziałach.  
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