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Pri Sv. Vidu soustvarjajo 
največji teleskop na svetu

Direktor
Fabrizio Fiore (levo)

in grad Basevi,
v katerem domuje

tržaška podružnica
državnega

astrofizičnega
inštituta Inaf 
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Neprespane noči s pogledom, za-
zrtim v nebo, in teleskopom so za astro-
fizike le bledi spomin ali izbira nostalgi-
kov. Strokovno opazovanje zvezd je kot
marsikatera znanost doživelo v zadnjih
desetletjih temeljito spremembo, nepo-
sredno povezano z razvojem družbe in
navadami večine ljudi.

V Trstu se je med ulicama Besenghi
in Tiepolo, nad nekdanjim predmestjem,
nekoč odpirala kupola. Iz nje je pokukal
velik lesen teleskop, s katerim so astro-
fiziki opazovali nočno nebo in druge
pojave na nebu. Takrat mestna razsvet-
ljava še ni motila opazovanja in ozračje
še ni bilo nasičeno s prašnimi in drugimi
delci, ki so danes za opazovalce kot tan-
čica pred lečo. Kupola še danes stoji in
okrog nje se mudijo opazovalci neba,
astrofiziki tržaškega observatorija na-
cionalnega inštituta Inaf, ki pa svoje
delo opravljajo z novimi pripomočki.

Dolgi dve leti ni mogel nihče razen
zaposlenih in študentov oz. raziskovalcev
vstopiti v prostore observatorija. Pan-
demija je namreč močno omejila eno
izmed poslanstev Inafa, to je populari-
ziranje znanosti predvsem med mladimi
in odpiranje vrat vsem, ki želijo spoznati
delovanje središča. Tako kot si je želela
Margherita Hack, ki ga je vodila med
letoma 1964 in 1987. V osemdesetih
letih so se začele prve temeljite spre-
membe na področju raziskovanja vesolja.
Državni inštitut – v Italiji je šestnajst
podružnic – domuje tudi v Trstu in je
bil s tržaško univerzo med prvimi, ki se
je prilagodil novim potrebam in se prav
po zaslugi toskansko-tržaške znanstve-
nice vključil v mednarodno mrežo, v
kateri ima vse od svojih začetkov te-
meljno vlogo.

ASTROFIZIKI NOVE GENERACIJE
Računalniki, sobe z velikimi strež-

niki, posebne tipkovnice in zasloni. To je
orodje astrofizikov nove generacije, ki se
s klikom iz laboratorija v središču Trsta
povežejo s teleskopom v vesolju ali sredi
čilske puščave. Tam, kjer je okolje pri-
merno za opazovanje neba, domuje ESO,
Evropski južni observatorij, s katerim
sodeluje Inaf, med drugim, pri razisko-
vanju in izdelavi novih tehnologij.

»Gre za velike instrumente. Naj-
manjši je velik kot ta soba,« je povedal
direktor tržaškega Inafa Fabrizio Fiore
in nam v svoji pisarni ponosno razložil,
kako domači znanstveniki, potem ko so
sodelovali pri razvijanju spektroskopa z
ultravijoličnim valovanjem Cubes, zdaj
s kolegi s celega sveta ustvarjajo največji
teleskop na svetu, ki pravkar nastaja v
Čilu. »V tržaškem observatoriju je tre-
nutno dejavnih nekaj več kot sto ljudi.
Sedemdeset je raziskovalcev, trideset
študentov, nekaj je tehnikov in uradni-
kov,« je dodal Fiore.

VESOLJE – FIZIKALNI LABORATORIJ
»Zakaj pa raziskujemo vesolje? Ko-

mu je naše bdenje nad oblaki koristno,«
se je zamišljeno spraševal direktor. Od-
govor je seveda poznal: vesolje je za člo-
veka idealen laboratorij fizike, v katerem
se razvijajo raziskave, ki so na Zemlji ne-
mogoče. »Gravitacijska sila, prostor in
druge značilnosti našega planeta nam ne
omogočajo izvajanja nekaterih eksperi-
mentov. Naj spomnim na primer na kro-
žne pospeševalnike električno nabitih
osnovnih delcev. Največji je v Ženevi, a
ima le 27-kilometrski obseg. V vesolju so
razdalje in pogoji za nekatere raziskave
veliko boljši,« je povedal Fiore. Tržaški
Inaf se med drugim posveča raziskovanju
eksoplanetov, tj. planetov zunaj naše ga-
laksije, ki so podobni Zemlji. »Zakaj je
naša galaksija taka? Kako je nastala in se

je razvila? Na taka in podobna vprašanja
iščemo odgovore prav v drugi, najbližji
galaksiji,« kjer so pred kratkim ravno
znanstveniki Inafa opazili obstoj ekso-
planeta Proksima d, tretjega znanega
planeta Sončeve sosednje zvezde, rdeče
pritlikavke Proksime Kentavre.

»V naših prostorih raziskujemo
razvoj vesolja na tri načine: z opazovanjem
z Zemlje, iz vesolja in s kozmološkimi si-
mulacijami. Z virtualnimi eksplozijami
preverjamo, kako je galaksija nastala in
se razvila v obliko, ki jo ima danes.« O
odgovoru na vprašanje, ali astrofizika
pripomore k vsakdanjemu življenju člo-
veka, Fiore ne dvomi. Večina tehnologij,
ki jih znanost o zvezdah danes uporablja,
bo za Zemljane v prihodnosti koristna.
»Zgodovina se tudi v znanosti ponavlja.
Iz vesolja namreč lahko opazujemo tudi
Zemljo in pri tem marsikaj izvemo. Vsak
izum ima neko razvojno dobo. Pomislimo
na Einsteinovo teorijo iz leta 1915, ki se
je pred 30 leti spremenila v tehnologijo
GPS. Tak časovni razmah med raziskavo
in njeno aplikacijo poskušamo omejiti,«
je povedal Fiore.

»SAMO Z RADOVEDNOSTJO 
NE PREŽIVIMO«

Direktor, ki med drugim vodi med-
narodni projekt za izdelavo nanosatelitov

Ermes, podpira tudi tradicionalno astro-
fiziko. Dvajset let nazaj je tržaški obser-
vatorij razvijal v glavnem astronomijo
zvezd. »Tega je danes manj. Posvečamo
pa se med drugim tudi raziskovanju at-
mosfere našega in drugih planetov, pri
raziskovalcih in študentih pa podpiramo
raziskovanje s spodbujanjem radoved-
nosti (t.  i. »curiosity driven«). Naše
znanstvenike vodi predvsem radoved-
nost. Vsi želimo izvedeti, kaj se skriva
za gričem,« je pristavil Fiore in dodal,
da je včasih sicer treba pristati tudi na
drugačne odločitve in sodelovati pri ne-
katerih mednarodnih projektih, ki so
dobičkonosni, »ker samo z radoved-
nostjo ne preživimo«.

POLJUDNO O ZNANOSTI
Fiore je ponosen na opravljeno delo

in prepričan, da mora družba poznati
osnovne dosežke znanosti in točno vedeti,
kam in zakaj se vlaga denar: »Kdor se
odloči, da bo financiral raziskave, v veliki
večini primerov ni znanstvenik, ampak
politik ali kaj drugega. Zato je pravilno in
pravično, da širši javnosti ponudimo
možnost spoznavanja ciljev in rezultatov
raziskav, a tudi osnove znanosti in pomen,
ki ga ima raziskovanje za družbo,« pravi
Fiore in dodaja, da znanost danes doživlja
zelo dober trenutek. V koronačasu je
družba namreč spoznala, da brez znanosti
ne bi videla izhoda iz temnega tunela
pandemije. »Evropa se trudi, da bi znanost
čim bolj podprla in Italija sledi trendu.
Raziskovanju in razvoju so v Načrtu za
okrevanje in odpornost namenili zelo
pomembno vlogo.«

Na lokalni ravni pa je Inaf nekoliko
manj vključen v igro. »Trst je drugo itali-
jansko mesto po številu znanstvenikov.
Pred njim je samo še kraj Castelli Romani.
Deželne in občinske institucije raje vlagajo
v druga raziskovalna središča, saj je Inaf
državni observatorij in je zato deležen
druge finančne podpore. Smo pa zelo
dobro povezani z drugimi znanstvenimi
središči in sodelujemo na festivalih zna-
nosti, na primer na Trieste Next.«

Astrofiziko želi Fiore približati širši
javnosti tudi skozi umetnost. Sam se
sicer ukvarja z ustvarjanjem glasbenih

ritmov, v katere vključuje zvoke iz vesolja.
»Glasbo, ples in gledališče bomo v zna-
nost prelili ob 100. obletnici rojstva
Margherite Hack. V Bazovici bomo na
primer 6. junija odprli prenovljene pro-
store Specole, kjer bodo obiskovalci lahko
opazovali sonce in nočno nebo.«

KRAŠKO NEBO SE JE SPREMENILO
Sedež tržaškega observatorija je

tudi brez kulturno-znanstvenega pro-
grama vreden ogleda. V mestu domuje
Inaf v dveh zgodovinskih palačah. Že od
ustanovitve zaseda dvorane in vrtove
t. i. gradiču Basevi, ki ga je dunajski par-
lamentarec in lastnik tovarne sveč Giu-
seppe Basevi dal zgraditi leta 1895. V
prvih letih dvajsetega stoletja se je tja
vselil prvi tržaški observatorij, ki je v
glavnem deloval kot pomoč pomoršča-
kom in zagotavljal izobraževanje. Vodili
so ga jezuiti. Tu so nastavili takrat najbolj
napredne instrumente za nadzorovanje
zemeljskih premikov, zvezd in vremena.
Namembnost palač na večjem posestvu
med Sv. Justom, Sv. Jakobom in Sv.
Vidom se tako v enem stoletju ni spre-
menila. Znanost domuje v gradu in bliž-
njih prostorih že skoraj 120 let.

»Na vrhu griča še stoji prva kupola
Reinfelder za opazovanje vesolja, ki je
danes posvečena spominu nemškega
astronoma Johanna Kriegerja, ki je tu
vodil svoje raziskave o Luni,« je pojasnil
Conrad Boehm, raziskovalec in naš
vodnik po tržaškem Inafu, ki je v kupoli
uredil mali muzej. V soju šibkih luči je
videti Kriegerja, ki sedi za mizo in si za-
pisuje zadnje zbrane podatke. Bral jih je
z opazovanjem zemeljskega satelita skozi
teleskop iz leta 1890. Instrument so leta
2007 prenovili, tako kot ročno tehnolo-
gijo za odpiranje kupole, ki danes deluje
na električni pogon.

»Leta 1960 je vlada italijanskim
univerzam namenila večje vsote za ure-
ditev prostorov. Ko je Margherita Hack
stopila na čelo Inafa, je leta 1964 prid-
obljeni sklad namenila ureditvi novih
prostorov v Bazovici, na lokaciji, ki je
bila do pred 20 leti zelo dobra za opazo-
vanje vesolja. Kraško nebo se je nato zelo
hitro spremenilo in ob koncu dvajsetega
stoletja so se začele prve povezave s tele-
skopi na Kanarskih otokih, Čilu in drug-
je,« je pojasnil Boehm in nas pospremil
še do vile Bazzoni v istoimenski ulici.

Gosposka palača s konjušnico iz
leta 1838 je bila več let zapuščena. Leta
2000 je Inaf odkupil poslopji in ju pre-
novil. V vili je uredil sejne dvorane in
učilnice, povsod pa obdržal lepoto neo-
klasicističnega arhitekturnega sloga s
poznejšim secesijskim pridihom. Za vilo
se skriva mestni park, ki ga sicer upravlja
tržaška občina. Pod parkom in vilo se
vijejo predori, danes sicer zaprti, ki po-
vezujejo Sv. Vid s Trgom Pancera in
drugimi predeli mestnega središča. Tu
sobivata preteklost in prihodnost. V
konjušnicah je Inaf uredil arhiv, v kate-
rem so shranjeni izsledki vseh raziskav
na področju astrofizike v Italiji.

Valentina Sancin

OBSERVATORIJ INAF

Znanost in umetnost
na festivalu Hack100
Predstavili dogodke ob stoletnici rojstva Margherite Hack

»Vsi imamo skupni izvor, vsi smo sinovi vesolja in evo-
lucije zvezd, zato je prav res, da smo vsi bratje.« Besede Marg-
herite Hack še danes odmevajo po hodnikih tržaškega obser-
vatorija Inaf, v katerem je včeraj dopoldne direktor Fabrizio
Fiore predstavili bogat program, ki ga bodo ponudili med 30.
majem in 12. junijem, ob stoti obletnici rojstva znanstvenice
in raziskovalke. Festival Hack100 bo namenjen izvedencem
in ljubiteljem znanosti, a tudi umetnosti in poljudnemu po-
dajanju najzahtevnejših vsebin. Spominu na prvo žensko, ki je
leta 1964 stopila na čelo observatorija in oddelka za astrofiziko
tržaške univerze, so se sicer poklonili že včeraj, ko so pred
knjižnico tržaškega Inafa odkrili tablo z njenim imenom in
poimenovali prostor, v katerem se še danes v živo in na
daljavo debatira o znanosti. V ponedeljek, 30. maja, bodo
prav v knjižnici priredili slovesnost, na kateri bo observatorij
prejel posebno darilo. Na steno bodo obesili portret astronomke
Henriette Swan Leavitt, ki je v 19. stoletju odkrila razmerje
med časom in svetlobo pri zvezdah Cefeidah in tako postavila
temelje za določanje razdalje zvezd in galaksij.

Preteklost, sedanjost in prihodnost opazovalne astro-
fizike in spektroskopije bodo v središču pozornosti na kon-
gresu HACK100, na katerega je Inaf povabil izvedence s
celega sveta, med 6. in 12. junijem v dvorani Agorà na 4. po-
molu Starega pristanišča. Prisoten bo tudi Nobelov nagrajenec
za fiziko Dieder Queloz.

Ob pomembni obletnici bo Inaf seveda nadaljeval Hac-
kino poslanstvo, to je širjenje znanosti na poljuden način. V
gledališču Miela bodo 7. in 9. junija ob 20. uri ponudili

monolog Fioriture, ovvero l’arte di fare scienza, spomin Fabia
Pagana na toskansko-tržaško astrofizičarko in predstavo
Dancing Universe. V petek, 10. junija, ob isti uri pa bo v
dvorani Agorà zaživel znani spektakel 8558Hack. V soboto
11. in nedeljo 12. junija (na rojstni dan astrofizičarke) bodo
raziskovalci v muzeju Znanstveni imaginarij sprejemali obi-
skovalce in jih presenetili z zanimivimi eksperimenti.

Inaf pa ni edina institucija, ki se v tem času posveča
spominu na Margherito Hack. Tržaška občina je pred
kratkim predala Fundaciji Hack nalogo, da uredi 18 tisoč
publikacij iz osebne knjižnice, ki sta jo znanstvenica in mož
Aldo De Rosa podarila mestu. Okrog predaje se je sicer
vnela razgibana debata, ali je v fundaciji dovolj znanja in
sposobnosti, da bi iz dragocenih publikacij skupnost izvlekla
čimveč. Tudi sam obstoj fundacije je še pod vprašajem.
Medtem je na včerajšnji predstavitvi programa HACK100
prišlo v javnost, da je Znanstveni imaginarji že preslikal 17
tisoč platnic iz omenjene zbirke (ko je bila Hackova še živa)
in digitalno gradivo predal občini. (val)

Nekdanja
direktorica
Margherita Hack
v kupoli
observatorija
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teleskopom za
opazovanje Lune 
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