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Mętna rzeka czasu 
 

 

 

Ludzie od zarania dziejów starali się mierzyć upływ czasu, lecz zdefiniowanie czym 

jest czas nastręczało trudności. Wyraził to zwięźle św. Augustyn mówiąc, iż wie, co to jest 

czas, kiedy nikt go nie pyta, ale zapytany, nie potrafi odpowiedzieć. My również intuicyjnie 

to wiemy, lecz co będzie, gdy zechcemy wyjaśnić komuś to pojęcie? 

Niektórzy filozofowie twierdzą, iż jest to – i zawsze będzie – niemożliwe. 

Odczuwanie upływu czasu jest podstawą naszego postrzegania i pojmowania rzeczywistości, 

tak fundamentalną, że nie da się tego przeanalizować w sposób racjonalny. Inaczej mówiąc, 

sam proces myślenia o istocie czasu jest skażony naszym odczuwaniem czasu. Sytuacja jest 

zatem podobna, jak w badaniach nad ludzkim mózgiem. Wielu uczonych sądzi, że nie da się 

zrozumieć jak pracuje mózg, po prostu dlatego, że mózg nie może sam siebie zanalizować. 

Istoty żywe są wyposażone w rodzaj wewnętrznego zegara biologicznego. Przez długi 

czas uważano, że jest on regulowany przez następstwo dnia i nocy. Jednak dokładniejsze 

badania wykazały, iż nawet żyjąc w warunkach ciągłego, sztucznego oświetlenia ludzki 

organizm nie rezygnuje z 24-godzinnego rytmu snu i czuwania. Zresztą o tym, jak bardzo ów 

wewnętrzny zegar może rozmijać się z porami doby, wiedzą wszystkie „nocne marki”. 

Rytm ten charakteryzuje również zwierzęta i rośliny. Co znamienne, u szczurów 

urodzonych w laboratorium, w którym nigdy nie gaszono światła, zegar biologiczny wcale nie 

ulega rozstrojeniu, choć zwierzęta nigdy przecież nie zetknęły się z rytmem dnia i nocy. 

 

Roślinna dokładność 
 

Niezależność zegara biologicznego od następstwa dzień-noc nie oznacza jednak, że 

organizmy żywe są zupełnie obojętne na tak ważne czynniki, jak światło i ciemność. Co 

więcej, mogą nawet w jakiś sposób je „mierzyć”. 

Większość osób, zapytanych dlaczego rośliny kwitną na wiosnę, odpowiedziałaby, że 

dlatego, iż robi się ciepło. To rzeczywiście jedna z przyczyn, ale bynajmniej nie 

najważniejsza. W końcu, nawet gdy wiosna jest szczególnie chłodna, na pewno zakwitną 

wszystkie rośliny. Potrafią one bowiem reagować na długość dnia. W odpowiednim 

momencie, gdy dni są już odpowiednio długie, włącza się mechanizm odpowiedzialny za 

kwitnienie. Reakcja ta musi polegać na porównaniu długości dnia z jakimś wzorcem, i to z 

dokładnością do kilku minut, a więc większą, niż stosowane jeszcze trzysta lat temu przez 

ludzi zegary. Jak to możliwe – wciąż nie wiadomo. 

Kwiaty pojawiają się w różnym czasie, a zatem zegary biologiczne roślin muszą być 

inaczej ustawione: jedne kwitną wczesną wiosną, inne późną itp. Otwiera to ciekawe 

możliwości dla archeologii. Kiedy w roku 1922 odkryto w Dolinie Królów grób 

Tutanchamona, datę pochowania faraona określono na przełom marca i kwietnia. Było to 

możliwe dzięki znalezionej w grobowcu wiązance kwiatów. Gatunek ten kwitnie w Egipcie 

właśnie wczesną wiosną. 

 

 

 



6 

 

Kierunek – przyszłość? 
 

Bez względu na to, jak działa nasz zegar biologiczny, kilka rzeczy w odniesieniu do 

czasu wydaje się pewnych. Nasze życie przebiega od narodzin do śmierci, nigdy odwrotnie. 

Metalowy przedmiot koroduje, ale zardzewiały drut nie przemieni się w nie skorodowany. 

Słońce powstało niegdyś z obłoku pyłu międzygwiezdnego i rozbłysło, lecz po wypaleniu się 

wodoru zniknie kiedyś w czerni wszechświata. I tak dalej. 

A więc czas płynie jednokierunkowo – od przeszłości do przyszłości? Współczesna 

fizyka wcale tego nie postuluje. Równania dopuszczają zarówno przepływ czasu w tym – 

oczywistym dla nas – kierunku, jak i w przeciwnym: od przyszłości do przeszłości. Dlaczego 

jednak rozbita szklanka nigdy sama z siebie nie powraca do swej pierwotnej, nie uszkodzonej 

formy? Fizycy lubią mówić o tzw. strzałkach czasu. Jedna z nich to termodynamiczna strzałka 

czasu. We wszechświecie rośnie stan nieuporządkowania, entropia. Elementy uporządkowane 

(takie jak szklanka) zamieniają się w nieuporządkowane (rozbita szklanka). Aby tę tendencję 

odwrócić, należy dostarczyć energii (np. sklejając szklankę). Stopniowo we wszechświecie 

coraz więcej materii przechodzi ze stanu uporządkowanego w stan nieuporządkowany. 

Również organizm żywy, kiedy umiera, przyczynia się do wzrostu entropii. 

Druga strzałka czasu – psychologiczna – wiąże się z faktem, że pamiętamy przeszłość, 

ale nie „pamiętamy” przyszłości; żyjemy więc w jednym kierunku. 

Wydaje się, że wszystkie te mechanizmy są ze sobą połączone – strzałki wskazują ten 

sam kierunek. Ludzka świadomość działa w oparciu o strzałkę termodynamiczną – inaczej 

mówiąc, jest dla nas naturalne odczuwanie czasu w kierunku wzrostu entropii. 

Teoretyczne dywagacje fizyków prowadzą w dość ciekawych kierunkach. Zakładając, 

na przykład, że termodynamiczna strzałka czasu wskazywałaby kierunek odwrotny: najpierw 

widzielibyśmy stłuczoną szklankę, a dopiero później jak składa się ona w całość. Czy 

wówczas nasza psychologiczna strzałka czasu również biegłaby do tyłu? Czy pamiętalibyśmy 

przyszłość, a nic nie wiedzieli o przeszłości? Czy żylibyśmy wstecz? 

 

Koniec absolutu 
 

Przez stulecia czas uważany był za czynnik stały. Oczywiście, zmieniał się, płynął od 

przeszłości ku przyszłości, ale dla wszystkich jednakowo. Bez względu na to, kto i gdzie 

mierzył odstęp czasu między dwoma zdarzeniami, odczyt musiał być zawsze taki sam. W 

czas absolutny wierzyli zarówno Arystoteles, jak i Newton. 

Cios tym poglądom zadał Albert Einstein. Powiązał on czas z przestrzenią i wykazał, 

że pomiar czasu zależy od punktu odniesienia. Innymi słowy, obserwator w jednym miejscu 

może stwierdzić, że dla niego czas płynie wolniej lub szybciej niż dla obserwatora w innym 

miejscu (ich zegary nie będą chodzić w tym samym tempie). Zależy to od prędkości 

poruszania się obu obserwatorów względem siebie. 

We wszechświecie każdy obiekt porusza się względem innych. Przy dużych 

prędkościach, bliskich prędkości światła w próżni, z czasem dzieją się dziwne rzeczy. 

Obrazuje to tzw. paradoks bliźniąt. Załóżmy, że jeden z braci bliźniaków pozostaje na Ziemi, 

a drugi wyrusza w podróż kosmiczną z prędkością bliską 300 tys. km na sekundę. Zgodnie z 

teorią względności, obserwator na Ziemi zauważy, że czas dla jego brata, podróżującego w 

kosmosie, płynie wolniej. Po powrocie wyprawy okaże się, że bliźniak ze statku kosmicznego 

jest młodszy od tego, który pozostał na Ziemi. Dzieje się tak dlatego, że czas zwalnia przy 

ogromnych prędkościach, bliskich prędkości światła. 

Ale to nie wszystko. Inną konsekwencją ogólnej teorii względności jest fakt, że czas 

płynie wolniej również w pobliżu wielkich mas, np. Ziemi. W 1962 r. wykazano to 

doświadczalnie – zegar atomowy umieszczony na wieży ciśnień chodził szybciej od zegara na 
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powierzchni ziemi. Ma to duże znaczenie przy obliczaniu orbit satelitów. Różnica ułamka 

sekundy, wynikająca z zaniedbania praw względności, mogłaby doprowadzić do pomyłki w 

wyznaczeniu orbity o wiele kilometrów. 

Spowolnienia czasu w polu grawitacyjnym również może nas doprowadzić do nieco 

zmodyfikowanego paradoksu bliźniąt. Zakładając, że jeden z braci mieszka na wysokiej 

górze, a drugi na poziomie morza, uzyskamy podobny, tyle że znacznie słabszy niż w 

przypadku podróży z prędkością podświetlną, efekt – obaj bracia postarzeją się, ale w 

nierównym stopniu. Różnica wieku będzie minimalna, ale będzie. 

 

Godzina „na oko” 
 

Choć dla wielu z nas może to zabrzmieć zaskakująco – od dawna już ludzkość 

egzystuje według czasu „sztucznego”, mającego niewiele wspólnego z czasem rzeczywistym. 

Rytm naszego życia odmierza ustalony arbitralnie tzw. czas średni. Epoka czasu prawdziwego 

minęła bezpowrotnie wraz z odejściem zegarów słonecznych. To one bowiem – a nie nasze 

dzisiejsze zegarki – były w stanie mierzyć rzeczywisty czas dla każdego konkretnego miejsca, 

w którym się znajdowały. 

Pomiar czasu to jeden z wyróżników cywilizacji. Z biegiem wieków stawał się coraz 

bardziej niezbędny. Rosły też wymagania co do dokładności wskazań. Pierwszym myśliwym 

wystarczało określanie pór roku, z którymi wiązały się migracje zwierzyny. Rolnicy stanęli 

już przed koniecznością dokładniejszego przewidzenia pory zasiewów czy – jak w 

starożytnym Egipcie – pory wylewu Nilu. Nadal jednak chodziło bardziej o precyzję 

kalendarza, a nie zegara. Upływ czasu w ciągu doby regulowały dwa zjawiska – wschód i 

zachód słońca – i przez tysiąclecia to wystarczało. 

Podział doby na godziny został wymyślony w Mezopotamii i przyjął się stopniowo w 

innych kręgach cywilizacyjnych. Nie był on zbyt wygodny w użyciu. Godziny liczono od 

wschodu do zachodu słońca (oraz w nocy), co – jak łatwo zauważyć – sprawiało, iż zimą 

godziny były krótsze, a latem dłuższe. 

A jednak żyli tak starożytni Egipcjanie, Babilończycy i Grecy. A Rzymianie z takim – 

z naszego punktu widzenia bezużytecznym – systemem zbudowali imperium. Dopiero w I w. 

n.e. pojawił się podział doby na 24 godziny równe, ale przyjmował się długo i z oporami; jako 

„sztuczny”. Nic zresztą dziwnego. W systemie godzin nierównych dla rolnika, który szedł 

spać o zmroku, dwunasta godzina dnia w sposób naturalny była ostatnia. Natomiast według 

nowej mody godzina dwunasta wypadała już głęboką nocą. 

Przybliżony czas wystarczał ludziom także przez następne wieki, nie znające 

dzisiejszego pośpiechu. Obsesja skonstruowania jak najdokładniejszych zegarów i wtłoczenia 

życia w godziny, minuty i sekundy pojawiła się nie z jakiejś ludzkiej wewnętrznej potrzeby, 

ale na użytek żeglugi morskiej i imperializmu. 

 

Słoneczne początki 
 

Przez tysiąclecia konstrukcja zegarów opierała się na dwóch zasadniczych zjawiskach. 

Pierwsze z nich, to fakt, iż oświetlone przez słońce przedmioty rzucają cień i że cień ów 

przesuwa się wraz z wędrówką słońca po niebie. Tak powstały zegary słoneczne, zapewne 

pierwsze w dziejach mierniki czasu. Drugie zjawisko to różnego rodzaju przepływ rozmaitych 

substancji. W oparciu o nie konstruowano zegary wodne i klepsydry z piaskiem. 

Inspiracją dla budowy pierwszego zegara słonecznego była zapewne obserwacja przez 

konstruktora swego własnego cienia. Jeszcze w średniowieczu określano w ten sposób 

przybliżony czas. Zegar słoneczny powstał w Mezopotamii, w połowie II tysiąclecia p.n.e. 
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Stamtąd, około VII–VI w. p.n.e., trafił do Grecji. Za twórcę pierwszego greckiego zegara 

słonecznego uważano słynnego filozofa Anaksymandra z Miletu. 

Za czasów Cezara i Augusta znano już kilkanaście rodzajów zegarów słonecznych, w 

tym modele przenośne. W II w. n.e. aleksandryjski astronom Ptolemeusz (twórca systemu 

geocentrycznego) odkrył prawidła matematyczne umożliwiające wykreślanie skali zegara 

słonecznego na dowolnie nachylonych do horyzontu płaszczyznach, np. na pionowych 

ścianach. 

Choć zegary słoneczne wskazywały prawdziwy czas, dla konkretnego miejsca i pory 

dnia, wyższość zegarów przepływowych była oczywista – działały przez całą dobę. Ich 

dokładność nie zadowoliłaby jednak dzisiejszego człowieka Zachodu – błąd wynosił co 

najmniej kwadrans na 24 godziny. 

Pierwsze zegary mechaniczne, konstruowane w Europie w XIII w., były jednak 

jeszcze gorsze – późniły się lub spieszyły nawet o kilkadziesiąt minut na dobę. 

 

Z zegarem przez ocean 
 

Przełom nastąpił w XVII w., wraz ze zbudowaniem najpierw czasomierzy z 

wahadłem, a następnie przenośnych zegarów sprężynowych, z drgającym balansem. 

Pozwoliło to na zwiększenie dokładności do kilku sekund na dobę. Od tego momentu 

możemy mówić o zachodniej obsesji czasu i punktualności. 

Skonstruowanie precyzyjnego zegara było oczkiem w głowie brytyjskiej admiralicji. 

Chodziło o zdobycie przewagi na morzu. Dotychczas bowiem nawigowano według gwiazd i 

słońca. Z określaniem szerokości geograficznej nie było problemu – wystarczyło zmierzyć 

wysokość słońca w zenicie. Gorzej było z określeniem długości geograficznej. Do tego 

niezbędny jest precyzyjny zegar. W roku 1714, z inicjatywy Newtona, wyznaczono nawet 

nagrodę dla konstruktora zegara, który podczas rejsu z Wielkiej Brytanii do Ameryki i z 

powrotem spóźni się nie więcej niż o minutę. Nagroda wynosiła 20 tys. funtów szterlingów, 

co stanowiło wówczas fortunę. Udało się ją zdobyć dopiero w pół wieku później Johnowi 

Harrisonowi, genialnemu mechanikowi, a z zawodu cieśli. Jego chronometr, przewieziony w 

roku 1761 z Londynu na Jamajkę i z powrotem, spóźnił się w ciągu 151 dni o 56 sekund. 

 

Atomowa precyzja 
 

Nawet dziś wydaje nam się to dużym osiągnięciem. Warto jednak pamiętać, że 

obecnie Europa i Ameryka są ze sobą zsynchronizowane z dokładnością dziesiątki milionów 

razy większą niż wówczas. Zawdzięczamy to zegarom atomowym – urządzeniom, w których 

czas odmierzany jest drganiami atomów jakiegoś pierwiastka. Ich precyzja jest wręcz 

niewiarygodna. 

Pierwsza konkurencja dla zegarów sprężynowych pojawiła się w roku 1929 wraz z 

wynalezieniem zegarów kwarcowych. Ich sercem był pobudzony prądem elektrycznym do 

drgań kryształ kwarcu. Oznaczało to gwałtowny skok w dokładności pomiaru czasu do jednej 

stutysięcznej sekundy na dobę. 

Zegary kwarcowe mają jednak pewną wadę. Kryształ kwarcu, pod wpływem drgań, 

stopniowo zmienia swoje właściwości mechaniczne. Zmienia się wówczas częstotliwość 

drgań i zegar ulega rozregulowaniu w stopniu uniemożliwiającym wykorzystywanie go do 

celów naukowych. Idealnym wyjściem z kłopotu okazało się zbudowanie zegara atomowego. 

Już pierwsze takie chronometry osiągały dokładność rzędu jednej dziesięciomiliardowej 

części promille (10
-13

). Gdybyśmy, na przykład, zsynchronizowali dwa zegary atomowe i 

pozostawili je na 2 tys. lat, to ich wskazania różniłyby się po tym czasie najwyżej o jedną 

tysięczną sekundy. 
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Najlepsze obecnie zegary atomowe, oparte na atomach cezu-133, mogą się spieszyć 

lub późnić o sekundę dopiero po... 300 mln lat, jak zegar w Obserwatorium paryskim. Dla 

celów naukowych testuje się jednak od kilku lat zegary oparte na atomach strontu, które są 

nieporównanie precyzyjniejsze. Taki zegar spóźniłby się lub pośpieszył o sekundę dopiero po 

kilku miliardach lat. 

 

Powrót do natury? 
 

Zegary słoneczne można jeszcze niekiedy podziwiać na zabytkowych budowlach. 

Gdybyśmy potrafili się nimi posługiwać, moglibyśmy odczytać prawdziwy czas słoneczny, a 

więc zrobić coś, czego nie potrafią nasze zegarki. Epoka zegarów słonecznych skończyła się 

definitywnie w XIX w., kiedy rozwój środków transportu zamienił świat w globalną wioskę i 

wymusił standaryzację czasu dla całej planety. 

Wprowadzono strefy czasowe liczone od południka zerowego, przechodzącego przez 

Greenwich. Od tego momentu czas, wskazywany przez zegary w danym miejscu na Ziemi, 

jest czasem umownym, uśrednionym. To kolejny element oderwania człowieka od natury. 

Ale, być może, nie wszystko jeszcze stracone. W roku 2000 został skonstruowany przez 

Polaka, Marka Szymochę, pierwszy na świecie całodobowy zegar słoneczny. Czy to 

możliwe? Oczywiście – w pobliżu bieguna. Zegar powstał na zamówienie Polskiej Stacji 

Polarnej na Spitsbergenie. Niestety, chodzi bez przerwy tylko przez pół roku, po czym na pół 

roku – na okres nocy polarnej – zatrzymuje się. 

A może powrotem do natury – w innym sensie – byłby powrót do konstruowania 

zegarów roślinnych? Zegar taki wymyślił w XVIII w. sławny szwedzki przyrodnik Karol 

Linneusz. Zbudowany był z żywych kwiatów, tak dobranych gatunkowo, by otwierały się o 

różnych porach dnia. Gatunków tych było jedenaście – od powoju, który rozkwitał o trzeciej 

rano, do wilca purpurowego rozchylającego płatki o dwudziestej drugiej. Kwiaty pochodziły z 

różnych miejsc globu ziemskiego i z różnych stref klimatycznych. 

Jeszcze bardziej ekstrawaganckim dziełem „zegarmistrzowskim”, skonstruowanym w 

tymże XVIII w. (skądinąd obfitującym w tego rodzaju pomysły), okazał się zegar... 

zapachowy. Mechanizm jego działania opierał się na spostrzeżeniu, iż wiele kwiatów 

wydziela zapach w sposób regularny, co – jak wiemy – umożliwia pomiar czasu. Podobnie 

jednak jak zegar Linneusza, także i zegar aromatyczny nie doczekał się szerszego 

zastosowania. Oba przeszły do historii jako wybitne osiągnięcia sztuki ogrodniczej, a nie 

zegarmistrzowskiej. 

Niewykluczone zresztą, że zbliżamy się do końca wyścigu z – nomen omen – czasem. 

Jak w 2015 r. wykazali fizycy teoretyczni z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w 

Nottingham, nie da się w nieskończoność konstruować coraz precyzyjniejszych zegarów aż 

do zbudowania zegara idealnego, czyli takiego, który mierzyłby czas idealnie dokładnie. 

Dotychczas sądzono, że jest to możliwe, takie bowiem milczące założenie przyjął Albert 

Einstein w teorii względności – dokładny pomiar czasu miał być możliwy bez względu na to, 

czy układ pozostaje w spoczynku, porusza się z prędkością jednostajną czy też przyspiesza. 

Naukowcy z Warszawy i Nottingham wykazali teoretycznie, iż niemożliwe jest zbudowanie 

takiego zegara w układach poruszających się z ogromnymi przyspieszeniami. W 

uproszczeniu, chodzi o zaburzenia w tempie rozpadu cząstek poruszających się z wielkimi 

przyspieszeniami, a tempo rozpadu cząstek jest przecież postawą pomiaru czasu. 

Czy zatem Natura sama postawiła nam barierę na drodze, która coraz bardziej nas od 

niej oddala? A może należałoby na to spojrzeć z innej strony – im bardziej zagłębiamy się w 

badanie praw rządzących przyrodą, tym bardziej się do niej zbliżamy? I to rolnik z epoki 

neolitu, nie rozumiejąc tych praw, a nie my obecnie, żył w gruncie rzeczy z dala od natury, a 

nie w zgodzie z nią. 
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Czy roślina ma duszę 
 

 

 

Wegetarianizm staje się coraz modniejszy. Powody, dla których ludzie rezygnują z 

jedzenia mięsa, są różne: dbałość o zdrowie, o linię, niechęć do spożywania innych istot. 

Przed laty na murach przy wrocławskich sklepach mięsnych można było ujrzeć graffiti: 

„Twoje ciało grobem zwierząt”. Ta motywacja jest zrozumiała, opiera się jednak na pewnym 

milczącym założeniu – że rośliny, choć niewątpliwie żywe, nie zasługują, jako „organizmy 

niższe”, na względy. Czy aby na pewno? 

Oczywiście – padnie odpowiedź – przecież rośliny, w przeciwieństwie do zwierząt, 

nic nie czują. Banalny przykład mimozy, która drży od najlżejszego dotknięcia, może być 

wyjątkiem, jakąś igraszką natury. Dlaczego jednak u jednych ludzi te same rośliny potrafią 

wspaniale się rozwijać, a u innych – podupadają i często więdną, bez jakiegoś wyraźnego 

powodu? Czyżby jednak coś odczuwały? 

Dotknięcie listka mimozy powoduje natychmiastową reakcję – listek zwija się i udaje 

martwy. Można to uznać za oznakę strachu. Wiele innych roślin reaguje na dotyk zupełnie 

inaczej. Amerykańscy botanicy stwierdzili, że sałata i seler lepiej znoszą rozsadzanie, kiedy 

się je delikatnie, systematycznie dotyka. Podobna pieszczota u innych roślin powoduje 

wyraźny wzrost grubości łodygi, a więc świadczy o doskonałym zdrowiu. Brytyjczycy z kolei 

odkryli, że dotykanie ułatwia roślinom przetrwanie złych warunków pogodowych – mrozów 

czy suszy. Jeszcze ciekawsze są wyniki doświadczeń niemieckich naukowców i ogrodników 

– wykazali oni, że pomidory dają aż o jedna piątą więcej owoców, kiedy otoczy się ich 

sadzonki troskliwością, w postaci np. dotykania i głaskania listków. 

Wrażliwość na dotyk stwierdzono już u ponad tysiąca gatunków roślin, wliczając w to 

rośliny drapieżne, żywiące się owadami, takie jak rosiczka. Aby coś upolować trzeba 

najpierw to spostrzec. Przy czym, co ciekawe, rośliny te nie reagują na każdy dotyk – nie 

fatygują się np. z powodu kropli deszczu czy spadającego liścia. Muszą zatem w jakiś sposób 

rozpoznawać owady. 

U człowieka i u zwierząt odbiór bodźców z otoczenia odbywa się za pomocą 

zmysłów: słuchu, wzroku itp. Czy możliwe, aby rośliny, u których nikt nigdy nie widział oczu 

czy uszu, mogły widzieć bądź słyszeć? A może posiadają jakieś inne jeszcze, nieznane nam 

zmysły? 

Tę ostatnią hipotezę zdaje się potwierdzać wieloletnia obserwacja zwykłych 

ziemniaków, prowadzona przez Franka Browna z Northwestern University w Chicago. Badał 

on, w jakim tempie ziemniaki przyswajają tlen, i odkrył, że jest to uzależnione od ciśnienia 

atmosferycznego. Ziemniaki najwyraźniej wyczuwają te zmiany i reagują aż na dwie doby 

wcześniej niż nowoczesne barometry! Co na to meteopaci? 

W 1980 r. niemiecki fizyk Max Delbrück obserwował wzrost maleńkiego grzybka 

ficomyces. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo cienka, o średnicy 0,1 mm, ale za to 

wysoka na 10 cm łodyżka. Podczas wzrostu grzyba badacz umieścił na jego drodze szpilkę, 

nie dotykając go. Łodyżka – zupełnie jakby grzybek szpilkę zobaczył – odchyliła się i rosła 

sobie dalej, omijając przeszkodę. 

Takie doświadczenia, przeprowadzane w zaciszu laboratoriów, mogą nas nie 

przekonywać. Ale spójrzmy choćby na zwykłe słoneczniki. W ciągu dnia ich kwiaty podążają 

za słońcem, tak aby przez cały czas czuć na sobie jego promienie. To jeszcze jesteśmy w 
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stanie zaakceptować. Lecz co dzieje się po zachodzie słońca? Kwiaty słoneczników, już w 

zupełnej ciemności, obracają się na powrót w kierunku wschodu słońca, w oczekiwaniu na 

jego wzejście. Skąd wiedzą, gdzie jest wschód? W jaki sposób zapamiętują, gdzie wschodzi 

słońce? 

Najwięcej dowodów posiadamy na wrażliwość roślin na bodźce akustyczne. Inaczej 

mówiąc, na muzykę. Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie przeprowadzono już w latach 

60. Naukowcy hinduscy umieścili na plantacjach trzciny cukrowej, bawełny, palm 

kokosowych i winorośli megafony, nadające codziennie po kilkanaście minut muzyki 

hinduskiej. Wyniki były rewelacyjne – rośliny rosły szybciej, stały się odporniejsze na 

choroby, a plony znacznie się zwiększyły. 

Od tego czasu podobnych badań przeprowadzono dziesiątki. Jednym z ciekawszych 

było zaaplikowanie dwóm grupom tych samych roślin dwóch rodzajów muzyki – poważnej 

(Debussy’ego, Bacha i Chopina) oraz młodzieżowej. Po trzech tygodniach eksperyment 

dobiegł końca, gdyż rośliny, narażone na słuchanie big beatu – nie przeżyły. 

Okazuje się, że rośliny nie tylko potrafią odbierać informacje z otoczenia, ale również 

je sobie wzajemnie przekazują. W 1983 r. w renomowanym piśmie „Lancet” ukazało się 

doniesienie, że dwaj amerykańscy naukowcy wykryli, w jaki sposób drzewa, zaatakowane 

przez szkodniki, powiadamiają o tym inne drzewa. Badane olchy i wierzby wytwarzały nie 

tylko substancje ochronne, takie jak tanina i pochodne kwasu fenolowego, ale też etylen, 

który jako gaz rozprzestrzeniał się w promieniu kilkudziesięciu metrów od zaatakowanego 

drzewa. Ostrzeżeni w ten sposób sąsiedzi również zaczynali, niejako na zapas, produkować 

substancje ochronne. 

Jak jednak wyjaśnić przypadek, który przytrafił się dwóm siostrom, Elżbiecie i Annie, 

mieszkającym w Anglii? Kiedy Elżbieta przeprowadziła się z Coventry do Londynu zabrała 

część kaktusów, które razem hodowały. Któregoś dnia rośliny w Londynie nagle zwiędły. 

Tego samego wieczoru zatelefonowała z Coventry Anna i powiedziała, że doniczki z jej 

kaktusami rozbiły się i rośliny zginęły. Roślinna telepatia? 

No dobrze, załóżmy, że rośliny rzeczywiście coś czują – zgodzi się ktoś. Na pewno 

jednak nie potrafią  o d c z u w a ć. 

A jednak! Co najmniej od kilkuset lat wiadomo, że to nieprawda. Już średniowieczny 

arabski lekarz Albucasis zwrócił uwagę na to, że rośliny reagują różnie na różnych ludzi. Tak, 

jakby odbierały ich emocje i same odczuwały emocje. 

Potwierdza to słynne, klasyczne już – choć okrutne – doświadczenie. Amerykański 

kryminolog Clive Backster podłączył do wykrywacza kłamstw dracenę. Nie opodal, nad 

naczyniem z wrzącą wodą umieszczono ruchomą deseczkę, która obracała się w losowo 

wybranym przez komputer momencie. Eksperymentator nie miał na to żadnego wpływu. Na 

deseczce kładziono żywe krewetki. Kiedy, w wybranej przez komputer chwili, deseczka 

obracała się – krewetka spadała do wrzątku i ginęła. Za każdym razem wykrywacz kłamstw 

notował gwałtowną reakcję rośliny. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że jakieś procesy – które bez wielkiej przesady możemy 

nazwać nerwowymi – w ciele roślin przebiegają. Tylko w jaki sposób? Wszystkie płyny 

poruszają się w roślinie z prędkością zaledwie kilkudziesięciu centymetrów na godzinę, co 

dość łatwo zmierzyć. Już jednak w latach 60. przekonano się, że nie jest to takie proste – 

woda rzeczywiście dociera do wyższych partii roślin powoli, ale już w kilka sekund po 

podlaniu zwiędłej rośliny jej najwyżej położone liście (zanim dotrze do nich woda) podejmują 

przerwaną na czas suszy fotosyntezę. W jaki sposób „dowiedziały się”, że woda jest już w 

drodze? Przypomnijmy, że woda jest do fotosyntezy niezbędna, a więc roślina niejako 

zapuszcza silnik wiedząc, że paliwo jest już w zbiorniku. 

Jedynym możliwym do wyobrażenia szybkim nośnikiem bodźców w roślinach jest 

prąd elektryczny, przenikający zresztą także ciała zwierząt i ludzi. Istnienie bioprądów w 
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roślinach udowodniono już ponad wszelką wątpliwość. Wykryto np. impulsy elektryczne 

przebiegające przez ciało zwyczajnego pomidora, będące oznaką szoku na uszkodzenie liścia. 

Odbieranie i przekazywanie bodźców to jedno, ale zdolność do nauki to coś więcej. 

Australijscy badacze wykazali, że rośliny można warunkować, podobnie jak Iwan Pawłow 

warunkował psy – można wyrobić w nich określony odruch w odpowiedzi na konkretny 

bodziec. Doświadczenia przeprowadzali na sadzonkach groszku, które – trzymane w 

ciemnościach – raz dziennie wystawiano na godzinną ekspozycję na światło, któremu 

towarzyszył lekki podmuch powietrza. Kiedy następnie traktowano rośliny samym 

wietrzykiem, te rosły w jego kierunku, choć nie miało to sensu, bowiem nie było światła, ku 

któremu rośliny zwykle się zwracają. Groszek nauczył się więc w jakiś sposób, że oba bodźce 

występują razem, i „zachowywał się” zgodnie z tym „odruchem”. Mechanizm tego zjawiska 

nie został jeszcze poznany. 

Innym ciekawym odkryciem z ostatnich lat jest potwierdzenie przypuszczeń, iż 

rośliny, tak jak zwierzęta, zapadają w sen. Naukowcy z Austrii przy użyciu techniki laserowej 

odkryli, że drzewa w nocy nieco „maleją”. Niewiele, bo raptem o 10 cm, ale regularnie co 

noc. Rankiem, kiedy wzejdzie słońce, ponownie „rosną” do swej „dziennej” wysokości. 

Dzieje się to za sprawą zmniejszania się ilości wody w komórkach po zapadnięciu zmroku i 

jej przybywania pod wpływem światła nowego dnia. Nie wiadomo natomiast, jaki mógłby 

być sens przystosowawczy tych zmian. 

Coraz bardziej pomysłowe doświadczenia odkrywają coraz to nowe, ciekawsze cechy 

roślin. Dystans między nimi a zwierzętami z każdym rokiem maleje. Mimo to większość z 

nas nadal postrzega rośliny bardziej jako przedmioty niż istoty czujące, przeżywające i 

pamiętające. 

Czy kiedykolwiek przyznamy rację amerykańskiemu biologowi Jackowi Schultzowi, 

który w 1989 r. stwierdził, że rośliny to jakby odmiana zwierząt, tyle że wolniejsza i nie 

potrafiąca uciekać? 
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Kosmici to my 
 

 

 

Po koniec XVIII w. do Francuskiej Akademii Nauk przybyła grupa chłopów z 

kilkoma kamiennymi bryłami, które jakoby, jak twierdzili, spadły wprost z chmur na ich pola. 

Szacowni akademicy wyśmiali wieśniaków, bo przecież, w świetle ówczesnego stanu wiedzy, 

kamienie nie mogły spadać z nieba. W kilka lat później uczeni otrzymali podobną przesyłkę 

od mera miasteczka Jullaic, gdzie on sam i kilkuset mieszkańców na własne oczy widzieli 

przelot i upadek kamiennej bryły. To doniesienie również zostało zlekceważone. Co więcej, 

jeden z akademików oświadczył, że nawet gdyby taki kamień upadł tuż przed nim, to i tak by 

w to nie uwierzył. 

Dziś meteoryty stanowią ważny element badań nad powstaniem i ewolucją naszego 

układu planetarnego. Są też ciekawymi obiektami kolekcjonerskimi, a roje „spadających 

gwiazd” są zapowiadane w mediach, niczym wielkie widowiska. W kolekcjach na całym 

świecie znajduje się ponad 20 tys. fragmentów różnych meteorytów. Zaczynamy mieć z nimi 

do czynienia coraz częściej. W samych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego 

ćwierćwiecza zanotowano kilka przypadków uderzenia meteorytu w dom mieszkalny. 

Wydawałoby się więc, że w kamieniach z nieba nie ma już nic tajemniczego. A jednak. 

Okazało się, że skład chemiczny niektórych odnajdywanych meteorytów jest nietypowy. 

Stanowiło to zagadkę dopóty, dopóki nie powzięto podejrzenia, że pochodzą one nie, jak 

większość, z materii pozostałej po fazie tworzenia się Układu Słonecznego, ale... z innych 

planet. Słowem, są to cząstki obcego globu, np. Marsa, które jakimś cudem znalazły się na 

Ziemi. Ale jak? 

Wyjaśnienie jest dość proste. Wszystkie ciała niebieskie są nieustannie bombardowane 

przez krążące w przestrzeni, mniejsze lub większe, okruchy. Kiedy taki pocisk uderzy z 

odpowiednią prędkością w powierzchnię planety o niewielkiej sile ciążenia (np. Marsa) może 

dojść do wyrzucenia odłamków aż w przestrzeń międzyplanetarną. Tam błąkają się one po 

rozmaitych orbitach, dopóki nie trafią w strefę grawitacji Ziemi i nie spadną na jej 

powierzchnię. 

Meteorytów, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że pochodzą z Marsa, 

znaleziono dotychczas kilkanaście. Nie są to więc częste wypadki, ale naukowcy zdążyli się 

już z nimi oswoić. Jak się okazało, przedwcześnie. W sierpniu roku 1996 świat obiegła 

sensacyjna wiadomość o odnalezieniu w jednym z „marsjańskich” meteorytów śladów życia. 

Niepozorny kamień, któremu później nadano nazwę ALH 84001, znalazła w 1984 r., 

na Antarktydzie, Amerykanka Roberta Score. Przez dziesięć lat nie wzbudzał niczyjego 

zainteresowania, gdyż mylnie rozpoznano go jako diagenit, minerał dość pospolity na Ziemi. 

Dopiero dokładniejsze badania pozwoliły określić jego meteorytowe, marsjańskie 

pochodzenie. Badania jeszcze dokładniejsze, przeprowadzone przez zespół Davida S. 

McKaya z Johnson Space Center w NASA, ujawniły występowanie we wnętrzu meteorytu 

osadów węglanów, zawierających maleńkie, skamieniałe twory uznane za marsjańskie 

mikroorganizmy. Niektóre z nich mają kształt owalny, inne wrzecionowaty. Wiek meteorytu 

ocenia się na 4,5 mld lat, zaś wiek skamieniałości na ok. 3,6 mld lat. ALH 84001 został 

wyrzucony z powierzchni Marsa prawdopodobnie 16 mln lat temu, a na Ziemię spadł mniej 

więcej przed 13 tys. lat. 
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Odkrycie wzbudziło ogromne kontrowersje. Oponenci zarzucili naukowcom z NASA, 

że robią sensację, by uzyskać od kongresu USA podwyższenie budżetu agencji. 

Argumentowano, że skamieliny są ponad sto razy mniejsze od najmniejszych bakterii 

ziemskich; muszą być zatem efektem procesów chemicznych, nie biologicznych. A nawet 

jeśli to są mikroorganizmy, nie pochodzą z Marsa, lecz z Ziemi i dostały się do meteorytu już 

na naszej planecie. Odkrywcy tajemniczych struktur obalili niektóre zarzuty. Znaleziono, na 

przykład, bakterie żyjące w skałach wulkanicznych, których rozmiary są zbliżone do tych z 

meteorytu. Zanieczyszczenie próbek ziemskim życiem wykluczono, badając inne meteoryty 

znalezione w tej samej okolicy, co ALH 84001. 

Spory trwają jednak do dziś, tym trudniejsze do rozstrzygnięcia, że w innych 

meteorytach z Marsa niczego podobnego nie znaleziono. Pozostaje tylko czekać, aż problem 

marsjańskiego życia zostanie zbadany u źródła, czyli na Czerwonej Planecie, przez pierwszą 

wyprawę załogową. 

Jeśli więc nie życie marsjańskie, to może życie ziemskie spadło z nieba? W listopadzie 

1998 r. dwaj słynni uczeni, profesorowie Chandra Wickramasinghe i Fred Hoyle, ogłosili, że 

właśnie spadł na Ziemię grad bakterii przybyłych wraz z obłokiem kosmicznego pyłu. 

Niestety (z może na szczęście?) doniesienia tego nie potwierdzili inni uczeni, ale obu panów 

to nie zniechęciło. Przez lata byli bowiem najwybitniejszymi i najbardziej wytrwałymi 

szermierzami teorii panspermii – o pozaziemskim pochodzeniu życia na Ziemi. 

Już w 1863 r. Niemiec Hermann E. Richter twierdził, że zarodki ziemskiego życia 

przybyły z kosmosu w meteorytach. Status spójnej hipotezy uzyskała panspermia w nieco 

innej wersji, w 1907 r. Uczony szwedzki Svante Arrhenius przedstawił wizję zarodków 

przenoszonych przez przestrzenie międzygwiezdne siłą ciśnienia światła. W kilkadziesiąt lat 

później Hoyle i Wickramasinghe do roli „pojazdu” transportującego zarodki życia zaprzęgli 

komety. Według nich związki organiczne, skomplikowane cząsteczki białka, a nawet żywe 

mikroorganizmy powstają w jądrach komet, przelatujących przez obłoki gazu i pyłu 

kosmicznego. Następnie ten „ładunek” trafia na planety, które komety owe mijają. Jeśli na 

planecie panują sprzyjające warunki, dochodzi do swego rodzaju zaszczepienia życia. 

Wiele argumentów przemawia za takim poglądem. W obłokach kosmicznego pyłu 

rzeczywiście występują złożone związki organiczne. Ziemskie bakterie potrafią przetrwać w 

najbardziej niesprzyjających warunkach; najprawdopodobniej ich formy przetrwalnikowe 

byłyby w stanie pokonać przestrzenie międzyplanetarne. W 1969 r. wyprawa Apollo 12 

przywiozła z Księżyca wysłaną tam trzy lata wcześniej sondę Surveyor 3. Podczas 

kwarantanny na Ziemi okazało się, że w sondzie żyją bakterie Streptococcus mitis, które w 

wyniku niewłaściwej sterylizacji poleciały na Księżyc i spędziły tam bez szwanku ponad 30 

miesięcy! A, warto przypomnieć, na powierzchni Księżyca panują takie same warunki, jak w 

przestrzeni międzyplanetarnej. Według obliczeń Arrheniusa podróż zarodników niesionych 

ciśnieniem światła w rejon najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri, trwałaby 9 tys. lat. 

Co ciekawe, zdaniem Hoyle’a i Wickramasinghe’a kosmiczny posiew życia nie był 

wydarzeniem jednorazowym, lecz jest to proces, który trwa nadal. Stąd ów sensacyjny 

komunikat z roku 1998. Dotyczył on deszczu meteorów, będących odłamkami komety 

Temple-Tuttle. Jako kometa okresowa, Temple-Tuttle charakteryzuje się wydłużoną orbitą, 

która co 33 lata rzuca ją ku Słońcu. Komet takich znamy wiele. Najsłynniejsza jest kometa 

Halleya, powracająca w pobliże Słońca co 76 lat (ostatni raz w 1986 r.). Znane są też komety 

nieperiodyczne, które pojawiają się znienacka, obiegają Słońce i znikają na zawsze w pustce 

kosmosu. 

Hoyle i Wickramasinghe jako dowód biologicznego oddziaływania komet przytaczali 

przykłady wielkich epidemii. Od zarania dziejów ludzie wiązali z pojawianiem się komet 

rozmaite nieszczęścia. Nie bez powodu – twierdzili dwaj naukowcy. Znajdujące się w 

kometach substancje organiczne czy bakterie bądź wirusy, które kiedyś przyniosły na Ziemię 



15 

 

życie, są obecnie tego życia największym wrogiem. Taką „kosmiczną zarazą” była, zdaniem 

Hoyle’a i Wickramasinghe’a, pandemia grypy „hiszpanki”, która w latach 1918–1919 zabiła 

30 mln ludzi. Miały ją spowodować wirusy przywleczone nieco wcześniej przez kometę 

Halleya. 

Mało tego, że życie ziemskie może wcale nie być ziemskie. Istnieje hipoteza, że jego 

posiew nie był dziełem przypadku, lecz celowym działaniem Obcych. Teorię taką 

zaproponowali w 1971 r. nie byle jacy uczeni: Francis Crick, współodkrywca struktury DNA i 

laureat Nagrody Nobla, oraz wybitny biochemik Leslie E. Orgel. 

Nazwali oni swój scenariusz wydarzeń panspermią kierowaną. Ich zdaniem, 

prawdopodobieństwo przypadkowego „trafienia” w Ziemię meteorytu lub komety z 

zarodkami życia jest niezmiernie małe. A ponieważ jednak istniejemy, nie może to być 

dziełem szczęśliwego trafu, lecz zaplanowanego działania. Jednym z głównych argumentów 

przemawiających, zdaniem Cricka i Orgela, na korzyść ich hipotezy jest jednolitość kodu 

genetycznego u wszystkich żywych organizmów na Ziemi. Wydaje się bowiem niemożliwe, 

by wszystkie cechy kodu genetycznego ustaliły się za sprawą wyłącznie praw chemii. Innymi 

słowy – widać w tym rozum. Crick i Orgel omawiają nawet w swojej książce z 1983 r. pt. Life 

itself. Its Origin and Nature („Życie. Jego pochodzenie i charakter”) sposób, w jaki zarodki 

zostały dostarczone na Ziemię – przez pojazdy kosmiczne, w specjalnych pojemnikach. 

Za kosmicznym (celowym bądź przypadkowym) pochodzeniem życia na Ziemi 

przemawia ważki argument. Otóż, Ziemia powstała z protoplanetarnego obłoku ok. 4,6 mld 

lat temu. A już 3,8 mld lat temu musiało na niej istnieć dość dobrze rozwinięte życie, gdyż 

odnaleziono jego ślady. Niewykluczone zresztą, w świetle najnowszych – choć wciąż 

kontrowersyjnych – odkryć, że życie pojawiło się znacznie wcześniej. Wydaje się, że kilkaset 

milionów lat to za mało, by planeta mogła ostygnąć, by pojawiły się oceany, by wreszcie 

związki chemiczne samoczynnie przekształciły się w żywe organizmy. 

Hoyle i Wickramasinghe obliczali, że codziennie na Ziemię spada ok. 100 ton 

związków organicznych z Kosmosu. To niewiele, ale trzeba pamiętać, że obecnie Układ 

Słoneczny jest dość „czystym” miejscem. 3,9 mld lat temu świeżo powstałe planety 

znajdowały się pod niemal nieustannym ostrzałem kosmicznych szczątków, a właśnie 

wówczas powstało na Ziemi życie. Czy był to tylko zbieg okoliczności? 
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Bajki o robotach 
 

 

 

Argonautów, płynących z Kolchidy ze złotym runem, zaatakował na Krecie Talos, 

mechaniczny olbrzym ze spiżu. Patrolował wybrzeże wyspy, obiegając ją trzykrotnie w ciągu 

dnia i rzucając głazami w statki, które nieopatrznie zbliżyły się do brzegu. Medei udało się go 

zaczarować i śpiącemu przecięto życiodajną „żyłę”. Z Talosa uszła energia i padł martwy. 

Czy był automatem napędzanym parą, jak chcą niektórzy? Czy mit o spiżowym człowieku to 

niejasne wspomnienie starożytnych dokonań w dziedzinie robotyki? 

Talos był dziełem greckiego boga-konstruktora, Hefajstosa. W późniejszych wiekach 

już nie boscy, lecz ludzcy konstruktorzy starali się go naśladować, ale tak naprawdę czas 

automatów nadszedł dopiero w drugiej połowie XX w., po zbudowaniu w 1971 r. pierwszego 

mikroprocesora. Układ scalony o nazwie 4004 składał się z 2300 tranzystorów i wykonywał 

60 tys. operacji na sekundę. Dziś wydaje się to niczym, lecz wówczas było to niezwykłe 

osiągnięcie. Warto przypomnieć, że podobną moc obliczeniową miał ogromny ENIAC – 

komputer lampowy zbudowany w latach 40. XX w. Co więcej, ENIAC liczył 

trzydziestokrotnie wolniej od miniaturowego 4004. 

Entuzjastom wydawało się, że już wkrótce uda się skonstruować „sztucznego 

człowieka”, czyli maszynę, o której w swoim dramacie z 1920 r., pod tytułem „R.U.R.”, pisał 

czeski autor, Karel Čapek, nadając mu nazwę „robot”. Określenie to zrobiło zawrotną karierę, 

stając się jedynym chyba słowem z języka słowiańskiego, które na stałe weszło do języka 

potocznego na całym świecie. 

Niestety, okazało się, że to nie takie proste. Konstruktorzy szybko przekonali się, jak 

trudne jest naśladowanie funkcji żywego organizmu, a co dopiero mówić o zbudowaniu 

czegoś doskonalszego. Warto przypomnieć, że za jedno z największych osiągnięć w robotyce 

uznano skonstruowanie przez Japończyków robota, który potrafił... wchodzić po schodach. 

Czynność ta, tak prosta dla ludzi, jest w rzeczywistości niezwykle skomplikowana. Dotyczy 

to zresztą niemal wszystkich naszych umiejętności. 

Określenie „roboty” jest na tyle pojemne, że obejmujemy nim tak różne urządzenia, 

jak automaty w fabrykach, zdalnie sterowane roboty chirurgiczne czy autonomiczne 

odkurzacze w domach. Lecz tak naprawdę, kiedy myślimy o robotach, widzimy w wyobraźni 

urządzenia w rodzaju sympatycznych sztucznych bohaterów „Gwiezdnych wojen”: małego 

R2D2 i gadatliwego C3PO. One też doskonale ilustrują dwie rywalizujące ze sobą tendencje 

w robotyce. 

Pierwsza – to konstruowanie robotów niepodobnych do ludzi. Istnieje tu ogromne pole 

do popisu i takie roboty mogą się od siebie diametralnie różnić. Ich wygląd i możliwości mają 

być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Nie brak ich dzisiaj w fabrykach i 

zakładach produkcyjnych, ale są też ciekawsze przykłady. Dzięki takim urządzeniom odbywa 

się bowiem dziś „podbój” kosmosu. Pierwszym robotem na Marsie był Sojourner – niewielki, 

sześciokołowy pojazd, dostarczony tam w 1997 r. przez sondę Pathfinder. Łazik został 

wyposażony w system autonomicznego podejmowania decyzji, dzięki czemu mógł – bez 

oczekiwania na komendy z Ziemi – poruszać się i omijać przeszkody. Ponieważ opóźnienie 

sygnału radiowego między Marsem a naszą planetą wynosi ok. 10 min., sterowanie łazikiem 

w czasie rzeczywistym nie wchodziło w grę. Był więc – by tak rzec – w swoich decyzjach 

niezawisły. Jego sprawność nie była jednak najlepsza. Ilość danych, które musiał przetworzyć 
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dla podjęcia „decyzji”, była tak wielka, że mógł poruszać się z prędkością nie większą niż 

kilka metrów na godzinę. 

Kolejnymi tego typu robotami na Marsie były Opportunity (wylądował na Marsie w 

2004 r., a zakończył pracę w 2019 r.) i Curiosity, który od 2011 r. do dziś jeździ po 

powierzchni Czerwonej Planety. 

Za pierwszego robota domowego można uznać urządzenie o nazwie Big Trak z lat 80. 

XX w., jednak jest to określenie mocno na wyrost. Był to bowiem raczej wózek kołowy 

przewożący niewielkie ładunki między pomieszczeniami, i to po z góry zaprogramowanych 

trasach. Obecnie częstym widokiem są już „inteligentne” roboty-odkurzacze. Są już w pełni 

autonomiczne. Taki odkurzacz sam zapoznaje się z otoczeniem, omija przeszkody, a nawet 

decyduje, kiedy należy zaparkować na specjalnej bazie celem naładowania akumulatora. 

Znacznie bardziej dla nas interesujący jest drugi nurt w robotyce, a mianowicie 

budowa androidów – robotów ukształtowanych na nasz obraz i podobieństwo. Punktem 

wyjścia dla entuzjastów tego trendu jest przekonanie, iż należy naśladować najbardziej 

uniwersalne urządzenie, jakie stworzyła ewolucja – ludzkie ciało. 

Jednak ciało to nie wszystko. Dzisiejsze roboty potrafią już dość dobrze imitować 

ruchy i gesty człowieka. Ale co z mózgiem, w który powinien być wyposażony android? Tu 

zaczynają się – nomen omen – schody. 

Ludzki mózg to ciągle niedościgniony wzór dla twórców sztucznej inteligencji. 

Trudno naśladować jego pracę, skoro wciąż nie rozumiemy, jak funkcjonuje. Pewną nadzieję 

dają tzw. sieci neuronowe. Jak wiadomo, człowiek uczy się całe życie, co oznacza, że mózg 

jest zdolny do nabywania wiedzy i zdolności w oparciu o rozmaite bodźce. Współczesne 

komputery tego nie potrafią; umieją tylko przetwarzać dostarczone im dane. Są tak naprawdę 

jedynie skomplikowanymi liczydłami. Na innej jednak zasadzie działają systemy uczące się, 

takie jak sztuczne sieci neuronowe. W oparciu o informacje zawarte w pamięci komputera 

potrafią wyciągać logiczne wnioski i konkluzje, których wprost w pamięci nie zapisano. Jest 

to więc swego rodzaju „myślenie”. Tym bardziej, że sieci neuronowe uczą się, poprzez 

analizę wielkich ilości danych. Im więcej danych, tym uczenie się jest skuteczniejsze, a 

odpowiedzi takiej sztucznej inteligencji na zadawane pytania – rozsądniejsze. O skuteczności 

takiego naśladowania ludzkiej inteligencji świadczy powszechne już dziś stosowanie 

sztucznej inteligencji w kontaktach z ludźmi. Można się z nimi zetknąć choćby na infoliniach 

firm telekomunikacyjnych; nie mówiąc już o popularnych asystentach w smartfonach, typu 

Asystenta Google, Siri czy Bixby, z którymi można nawet porozmawiać. 

Czyżbyśmy zatem spełnili już warunek Turinga? W 1950 r., w artykule w 

miesięczniku „Mind”, Alan Turing zaproponował test na stwierdzenie, czy dana maszyna 

myśli. Test jest niezwykle prosty: jeśli porozmawiasz z czymś i nie zorientujesz się, że to nie 

jest człowiek, to znaczy, że jest to coś, co myśli. Na odtrąbienie sukcesu jest chyba jeszcze za 

wcześnie, ale postęp jest niebywały. 

Skoro mózg człowieka to ciągle zbyt wielkie wyzwanie, może należy zacząć od 

mózgów zwierząt? Na taki pomysł już w latach 90. ubiegłego wieku wpadli Japończycy. 

Uznali, że pierwszym myślącym robotem ma być kot – Robokoneko (robo od robota i koneko 

– po japońsku kotek). Prace nad konstrukcją sztucznego kota wiele wniosły do rozwoju 

robotyki, lecz, jak wiadomo, myślący kot-robot wciąż nie powstał i prawdopodobnie nie 

powstanie w najbliższej przyszłości. 

Za trzeci z najważniejszych nurtów w cybernetyce można uznać cyborgizację, a więc 

połączenie naturalnego ze sztucznym bądź – ujmując to inaczej – żywego z martwym. 

Cyborgiem może być zarówno człowiek, jak i zwierzę, u którego zastąpiono część organów 

czy narządów ich sztucznymi odpowiednikami. Oczywiście, pojawia się pytanie o stopień 

cyborgizacji. Teoretycznie można byłoby wymienić sobie wszystko z wyjątkiem mózgu, aby 

pozostać sobą, i być może wiele osób sparaliżowanych skorzystałoby z takiego rozwiązania. 
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Większości z nas zapewne wystarczyłyby drobniejsze modyfikacje: mechaniczne ramiona itp. 

Technicznie nie jest to już niemożliwe, należy więc przypuszczać, że o rozwoju cyborgizacji 

zadecydują czynniki społeczno-psychologiczne, a także religijne – problem dopuszczalności i 

stopnia ingerencji w ludzkie ciało, koszty, a nawet… moda. A może moda przede wszystkim. 

Pisał już zresztą o tym niejednokrotnie – dowcipnie i trafnie – w swoich wizjonerskich 

opowieściach Stanisław Lem. 

Początek został zrobiony. Pierwszym człowiekiem, który wszczepił sobie pod skórę 

mikroczip, był Kevin Warwick, wykładowca na wydziale cybernetyki Uniwersytetu Reading 

w Wielkiej Brytanii. Począwszy od roku 1999 przez kilka miesięcy używał go do logowania 

się do sieci komputerowej w swoim laboratorium. Najbardziej spektakularnym efektem owej 

„cyborgizacji” było zapalające się w laboratorium światło, kiedy tylko prof. Warwick wszedł 

do środka. Zasłużył sobie tym na miano „pierwszego cyborga”. 

Współczesne roboty są wąsko wyspecjalizowane, co czynie je bezradnymi w 

sytuacjach wykraczających poza ich program. Z kolei roboty uniwersalne – nie dość, że 

trudne do zbudowania i zapewne drogie – nie spełniłyby raczej pokładanych w nich 

oczekiwań, zgodnie z powiedzeniem, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. 

Wyjściem z tego dylematu może być ewolucja robotów. Odbywałaby się ona w pamięci 

komputera, na etapie projektowania robota potrzebnego do wykonania określonych zadań. 

Kolejne cyfrowe „pokolenia” maszyn rodziłyby się i umierały, każde wyposażone w inne 

cechy, aż do momentu, kiedy zestaw tych cech gwarantowałby spełnienie oczekiwań. 

Także i tutaj prekursorem był Stanisław Lem. W znakomitej mikropowieści 

„Niezwyciężony” opisał ewolucję maszyn – walkę o byt (czyli o źródła energii) robotów 

pozostawionych na pustynnej planecie. Wygrały nie te największe, wyposażone w 

najpotężniejszą broń czy najsprawniejsze mózgi, lecz małe, bezrozumne „owady”, których 

przewaga polegała na tym, że potrafiły łączyć się w „chmury” dostosowujące swoją wielkość 

i siłę do wyzwania, jakiemu musiały sprostać. 
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Ostatnia zagadka Natury 
 

 

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że granica między fizyką a metafizyką jest wyraźna. 

A jednak świat nie chce być czarno-biały. Co począć, na przykład, ze zjawiskiem, które wciąż 

wielu ludzi uważa za złudzenie optyczne, a inni za czysty wymysł? Wbrew pozorom, mowa 

nie o UFO, a o... piorunie kulistym. 

W końcu XVIII w. sławna Akademia Francuska nie chciała uwierzyć w kamienie 

spadające z nieba, znajdowane na polach przez wieśniaków. Dziś meteoryty nikogo już nie 

dziwią. Jednak obecnie fizyka stoi przed podobnym dylematem i znów zagrożenie przychodzi 

„z góry”. Niby bowiem piorun kulisty zasługuje na miano zjawiska fizycznego, ale sęk w 

tym, że nie istnieje teoria, która potrafiłaby raz na zawsze wyjaśnić jego cechy i mechanizm 

powstawania. 

 

Groźne piękno błyskawic 
 

Pioruny „zwykłe” nazywane są liniowymi. Powstają w szczególnych warunkach 

atmosferycznych. Niezbędne jest silne pole elektryczne w atmosferze. Aby mogło się ono 

wytworzyć, wewnątrz chmury burzowej, między sąsiednimi chmurami lub pomiędzy chmurą 

a powierzchnią ziemi musi powstać różnica potencjałów. Kiedy ładunek elektryczny chmury 

osiągnie pewną wartość, następuje wyładowanie elektryczne, czyli – uderzenie pioruna. 

Widocznym efektem tego jest błyskawica. 

Prąd elektryczny, powstający podczas wyładowania, może mieć natężenie kilkunastu 

tysięcy amperów. Jednak energia pioruna jest stosunkowo mała, z powodu krótkotrwałości 

zjawiska. 

Niekiedy piorun liniowy składa się na przemian z odcinków jasnych i ciemnych, 

wyglądając jak sznur pereł (stąd jego nazwa: piorun perełkowy lub paciorkowy). Część 

uczonych uważa, że owe jaśniejsze odcinki to nic innego, jak pioruny kuliste. Stąd 

ogólniejszy wniosek, iż pioruny kuliste mogą być oderwanymi fragmentami pioruna 

liniowego. 

Uderzeniu pioruna towarzyszy grzmot. Jest on wynikiem eksplozyjnego rozszerzania 

się powietrza pod wpływem bardzo wysokiej temperatury wyładowania. Ciśnienie 

gwałtownie wzrasta i powstaje dźwiękowa fala uderzeniowa. Osiąga ona prędkość około 340 

metrów na sekundę, można więc na jej podstawie obliczyć odległość od burzy. Przyjmuje się, 

że jeśli pomiędzy błyskawicą a grzmotem upłyną trzy sekundy, to odległość od burzy wynosi 

jeden kilometr. 

W każdej sekundzie w powierzchnię Ziemi uderza kilkadziesiąt błyskawic, będących 

wynikiem dwóch tysięcy burz, szalejących jednocześnie na naszym globie. Rocznie liczba 

piorunów sięga miliarda. Codziennie ginie za ich przyczyną 20 osób, a dalszych 80 ulega 

porażeniu. 
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Kulista zjawa 
 

Świadkowie opisują piorun kulisty jako jasną, choć nie oślepiającą kulę, płynącą w 

powietrzu, niekiedy rozpadającą się na mniejsze cząstki, przenikającą przez ściany, szyby itp. 

Ale to wyliczenie jest mylące – piorun kulisty jest zjawiskiem znacznie bardziej 

skomplikowanym. Przede wszystkim zmienna jest jego wielkość, co wprawia fizyków w 

szczególną konfuzję – może mieć średnicę od jednego centymetra do kilku metrów. 

Najczęściej widuje się kule wielkości mandarynki lub piłki do koszykówki. Barwa 

przeważnie jest czerwona lub żółta, ale może być też biała, zielona bądź błękitna. Piorun 

kulisty porusza się najczęściej tuż nad ziemią, ale widywany był też w samolotach lecących 

na dużej wysokości. Może przyspieszać, gwałtownie skręcać, zawisać w miejscu. Czasami 

jego rozpadnięciu się towarzyszy głośny grzmot, czasami zaś znika w zupełnej ciszy. I 

wreszcie cecha, która również wprawia fizyków w konsternację – trwałość pioruna kulistego 

wynosi od kilku sekund do kilku minut. Jeśli dodać do tego umiejętność przenikania przez 

szyby, przeciskania się przez dziurki od klucza czy szpary pod drzwiami, otrzymujemy obraz 

zjawiska, które po prostu nie ma prawa istnieć. 

Choć opisy obserwacji piorunów kulistych można znaleźć już w pismach starożytnych 

uczonych bądź twórców, pierwsze wiarygodne doniesienia pochodzą sprzed 250 lat i wiążą 

się z tragicznymi wypadkami. W roku 1753 pewien rosyjski fizyk został porażony przez kulę 

wielkości pomarańczy, kiedy w czasie burzy próbował uzyskać wyładowania z metalowego 

pręta. Doświadczenia takie były wówczas modne, aczkolwiek ryzykowne, a zapoczątkował je 

wynalazca piorunochronu, Benjamin Franklin. 

Nieco wcześniej, w 1724 r., kula ognista wielkości pięści wpadła z szumem do komnat 

Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam wybuchła, ogłuszając trzech królewskich 

kancelistów i napełniając pokoje dymem. 

Znacznie groźniejszy wypadek zdarzył się w 1711 r. w niemieckim Solingen. W 

tamtejszym kościele wybuchła ognista kula, zabijając 3 osoby i raniąc ponad 100. Do jeszcze 

większej tragedii doszło w 1789 r., we francuskim miasteczku Feltre, gdzie eksplozja pioruna 

kulistego zabiła 10 osób. 

Ale zazwyczaj obserwacja pioruna kulistego nie kończy się tak dramatycznie, choć 

świadkowie bywają nie na żarty przestraszeni. W 1963 r. do samolotu linii Eastern Air Lines, 

lecącego z Nowego Jorku do Waszyngtonu, wpłynęła lśniąca, błękitna kula o średnicy ok. 20 

cm i z prędkością 1,5 m/sek. przepłynęła między fotelami pasażerów, po czym zniknęła. 

Piorunowi kulistemu najczęściej towarzyszy burza. W 1987 r. pewien myśliwy wybrał 

się na polowanie w lasach Pensylwanii. Wracał już, gdy zaskoczyła go burza. Po jednym z 

wyładowań zza drzew wyskoczyła pomarańczowa kula wielkości piłki do koszykówki i 

popłynęła w jego kierunku. Lecąc obijała się o drzewa sypiąc przy tym skrami i sycząc. 

Przerażony myśliwy rzucił się do ucieczki, a kula goniła go, aż w pewnym momencie zgasła. 

Odnotowano też relacje o obserwacji pioruna kulistego podczas ładnej pogody, choć 

naukowcy uważają je za mało wiarygodne. W 1976 r., w stanie Utah, farmer John Devey 

pracował na polu, kiedy spomiędzy odległych zabudowań wyłoniła się ognista kula o prawie 

metrowej średnicy. Nie poruszała się w określonym kierunku, wydawało się, jakby miotał nią 

wiatr. W pewnej chwili podzieliła się na dwie mniejsze kule, które po kilku metrach 

rozpłynęły się w powietrzu. 

Niekiedy piorun kulisty tworzy się w sąsiedztwie linii energetycznych. W 1992 r. 

ekipa konserwacyjna pracowała przy słupie wysokiego napięcia w pobliżu Dijon, we Francji. 

W pewnej chwili z przewodów spadła na nich wielka lśniąca kula, o niemal dwumetrowej 

średnicy. Robotnicy zdążyli uciec, a kula zniknęła bezgłośnie zanim dotknęła ziemi. 

Podobnych doniesień nie brak i z Polski. Przed kilkunastu laty w Rafinerii Trzebinia 

wybuchł pożar. Zapalił się zbiornik ropy naftowej o pojemności 10 tys. m sześc. Na 
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szczęście, był napełniony tylko w jednej dziesiątej. Pożar powstał w wyniku wyładowania 

atmosferycznego podczas burzy. Jednak naoczni świadkowie twierdzili, że nie chodziło o 

zwykły piorun, lecz o piorun kulisty. Walka z pożarem trwała pięć godzin. 

 

Zabójczy czy nie? 
 

Zjawiska takie zawsze budzą przerażenie. Jednak piorun kulisty nie trzyma się reguł. 

Jednych zabija, innym nie wyrządza żadnej krzywdy. Bywały nawet przypadki, że ognista 

kula przenikała pod ubranie świadka i wylatywała rękawem, nie czyniąc przy tym 

człowiekowi szkody. 

Choć szacuje się, że przeciętny mieszkaniec Ziemi ma szansę ujrzeć piorun kulisty raz 

na 1200 lat, nie da się wykluczyć, że jednak nam się to przytrafi. Co wówczas zrobić? 

Raczej nie należy uciekać przed piorunem kulistym, ale lepiej także nie pozwolić mu 

zbytnio się zbliżyć. Najlepiej powoli zejść mu z drogi. Powolność jest wskazana, gdyż nie 

powinniśmy wykonywać ruchów powodujących zawirowania powietrza. Nie wolno więc 

również machać rękoma, opędzać się od pioruna itp. 

Gdy odsunięcie się jest niemożliwe, trzeba się czymś zasłonić, najlepiej jakimś 

przedmiotem wykonanym z materiału źle przewodzącego prąd, np. z papieru. Wystarczy więc 

zwykła gazeta, choć warto mieć na uwadze, że niektóre pioruny kuliste przenikają nawet 

przez ściany. Może się zdarzyć, że piorun nie odbije się od przeszkody, lecz do niej przylgnie. 

Należy wówczas powoli odłożyć przedmiot, który posłużył nam za tarczę. 

Pod żadnym pozorem nie wolno niczym uderzać w piorun kulisty, ani go chwytać. 

Każde naruszenie jego struktury grozi wybuchem. Znany jest wprawdzie przypadek 

człowieka, który deską rozbił piorun kulisty i nic mu się nie stało, ale lepiej dmuchać na 

zimne (byle nie dmuchać na piorun, bo – po pierwsze – i tak potrafi poruszać się pod wiatr, a 

po drugie – może to naruszyć jego strukturę, czymkolwiek jest). 

 

Teorii ci u nas dostatek... 
 

Istnienie pioruna kulistego wciąż podaje się w wątpliwość. Choć już w 1838 r. ukazała 

się praca francuskiego fizyka Dominique’a François Arago, w której prezentował on ponad 

dwadzieścia udokumentowanych przypadków, wielu wybitnych naukowców nie chciało 

przyjąć tego do wiadomości. Słynny brytyjski fizyk lord Kelvin orzekł w pół wieku później, 

że piorun kulisty jest tylko złudzeniem optycznym, wynikającym z oślepienia silnym 

błyskiem. Co symptomatyczne – Kelvinowi nie przeszkodziła w sformułowaniu tej teorii jej 

niezgodność z faktami. Doniesienia wyraźnie bowiem wskazywały na obiekt istniejący 

realnie – piorun kulisty może np. znikać za meblami, po czym wypływać spoza nich i być 

znów widocznym. 

Jako zjawisko atmosferyczne, piorun kulisty znajdował się w kręgu zainteresowania 

meteorologii. Ale o ile „zwykłe” wyładowania były intensywnie badane, o tyle pioruny 

kuliste przez długi czas traktowano jako mit. Jeszcze w latach 30. wybitny amerykański 

meteorolog William Humphreys negował ich istnienie. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 50. XX w. Radziecki fizyk, Piotr Kapica, 

zaproponował naukowy model powstawania pioruna kulistego. Sednem hipotezy była próba 

wyjaśnienia najbardziej zagadkowej cechy pioruna kulistego – jego trwałości. Można sobie 

bowiem jeszcze od biedy wyobrazić kulę plazmy lub gorącego gazu trwającą ułamki sekund, 

ale kilka minut?! Zgodnie z zasadą termodynamiki piorun, w zetknięciu z chłodniejszym 

powietrzem, powinien szybko wypromieniować ciepło i zniknąć. Dlaczego tak się nie dzieje? 

Najwyraźniej piorun kulisty jest zasilany energią z zewnątrz. Kapica uważał, że podczas 
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burzy między chmurami a ziemią kumuluje się energia fal elektromagnetycznych, z której 

piorun czerpie swoją moc. 

Niedawno sformułowano dwie nowe teorie. Hiszpanie Jose L. Trueba i Antonio F. 

Rañada z Universidad Complutense w Madrycie uważają, iż piorun kulisty to kula 

zjonizowanego powietrza o temperaturze 30 tys. st. C, zamkniętego w pułapce magnetycznej, 

która tworzy się podczas burzy z zapętlających się linii sił pola magnetycznego. Wadą 

hipotezy jest fakt, iż są to tylko rozważania teoretyczne. Eksperymentalne uzyskanie „pętli” 

pola magnetycznego jest możliwe wyłącznie w tokamakach – urządzeniach, w których 

próbuje się za pomocą pułapek magnetycznych podtrzymywać reakcje termojądrowe. 

Inną hipotezę przedstawili fizycy nowozelandzcy. John Abrahamson i James Dinniss z 

Uniwersytetu Canterbury twierdzą, że piorun kulisty powstaje z... piasku. A ściślej, z 

mieszaniny piasku i węgla, z której składa się gleba. Pod wpływem wysokiej temperatury 

uderzenia zwykłego pioruna w glebę, tworzy się czysty krzem. Ponieważ jest niestabilny, 

szybko się utlenia, świecąc przy tym. Stygnący krzem tworzy nanocząstki, które w 

odpowiednich warunkach mogą skupić się w kulistą formę. Kiedy cała ilość krzemu się 

utleni, płomień gaśnie i z kuli pozostaje tylko garść piasku. 

Niestety, również i ta hipoteza jest tylko spekulacją. Pomimo wysiłków nie udało się 

potwierdzić jej doświadczalnie. Obecnie piorun kulisty uważa się za ostatnie nie wyjaśnione 

jeszcze zjawisko naturalne. Pomysłów jest już ponad sto, ale żaden z nich nie znajduje 

zastosowania do wszystkich obserwowanych zjawisk. Do najbardziej karkołomnych należy 

hipoteza, że piorun kulisty składa się z... antymaterii. 

 

Zrób to sam 
 

Jednym z pierwszych eksperymentatorów, chcących nie tylko wyjaśnić, ale także 

spowodować wystąpienie pioruna kulistego, był słynny wynalazca Nikola Tesla. Jego 

doświadczenia, prowadzone w górach Kolorado w 1899 r., nie przyniosły jednak znaczących 

wyników, choć niedawno pojawiła się sugestia, że wykonane wówczas fotografie mogą 

przedstawiać małe pioruny kuliste. 

W połowie ubiegłego wieku jeden z konstruktorów bomby atomowej, James Tuck – 

pracujący z wykorzystaniem silnych akumulatorów – spowodował niechcący wybuch w 

swoim laboratorium w Los Alamos. Ku jego zdumieniu powstały przy tym ogniste kule, co 

dało mu asumpt do wysunięcia hipotezy, iż czynnikiem sprawczym powstawania piorunów 

kulistych może być kumulacja energii chemicznej. 

Eksperymentatorzy próbowali już niemal wszystkiego, by wytworzyć coś, co choćby 

w ogólnych zarysach przypominałoby piorun kulisty. Wygląd palących się oparów niektórych 

gazów jest podobny, ale nie istnieje żaden dowód na potwierdzenie, że gazy takie występują 

w miejscach, gdzie pojawia się piorun. Najczęściej wykonywane eksperymenty – z 

wyładowaniami elektrycznymi – powodują niekiedy wystąpienie małych kulistych tworów, 

lecz podobieństwo do prawdziwego pioruna jest znikome. 

Zaobserwowanie pioruna kulistego jest niezwykle trudne. Pojawia się tam, gdzie chce, 

i szybko znika. Ale od czego ludzka pomysłowość? W internecie można znaleźć przepis na 

wywołanie pioruna kulistego w... kuchence mikrofalowej. 

Eksperyment jest niezwykle prosty. Trzeba wcześniej przygotować jakieś źródło 

wysokiej temperatury. Może to być, na przykład, zapalona świeczka z długim knotem lub 

palące się drewienko. Płomień powinien być jak najmniejszy. Po włożeniu palącego się 

przedmiotu do kuchenki, należy ją zamknąć i nastawić na maksymalną moc. Następnie 

pozostaje już tylko czekać i obserwować. 

Najpierw powinien pojawić się dźwięk ciągłego wyładowania elektrycznego. W ślad 

za nim, w miejscu, gdzie znajduje się płomień świecy lub drewienka, powstanie świecąca 
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kula o średnicy kilku centymetrów. Ma ona najczęściej barwę żółto-białą lub białą z 

odcieniem fioletowym. Kula – zwykle nieregularna i o niewyraźnym zarysie – powinna 

unieść się i trwać przez chwilę pod stropem kuchenki. Potem zniknie. 

Eksperymentatorowi (ani kuchence) podobno nic nie grozi. Niestety, pomysłodawcy 

tej metody wywoływania piorunów kulistych nie dają gwarancji, że chodzi o takie samo 

zjawisko, jakie występuje w naturze. 

Z pewnością na brak wyników dociekań natury pioruna kulistego niebagatelny wpływ 

ma fakt, że niełatwo go sfotografować w naturze. Tylko jedno zdjęcie jest uważane za 

naukowo wartościowe. Wykonał je przypadkiem amerykański badacz J. C. Jensen, podczas 

przeprowadzania badań burzowych. Na podstawie fotografii obliczono średnicę pioruna, 

który pojawił się w pobliżu linii energetycznej. I co się okazało? Kula miała 13 m średnicy, a 

więc znacznie więcej niż w relacjach naocznych świadków. 

Lata badań można więc podsumować krótko: nadal nie mamy pojęcia, czym jest 

piorun kulisty. Dokładnie tak, jak za czasów lorda Kelvina. 
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Z nadzieją w oczach 
 

 

 

Utrata wzroku to jedno z największych nieszczęść, jakie mogą spotkać człowieka. 

Trudno powiedzieć, co gorsze – oślepnąć czy nie widzieć od urodzenia. Dzisiejsza medycyna 

w parze z techniką dają jednak nadzieję na stworzenie w przyszłości – być może już niedługo 

– protezy tego jednego z najwspanialszych wynalazków natury – oka. 

Oko należy do najwcześniejszych, a zarazem najpowszechniejszych osiągnięć 

ewolucji. Złożone oczy posiadały już kambryjskie trylobity przed 500 mln lat, jedne z 

najstarszych stworzeń na Ziemi. Oko ośmiornicy, przedstawiciela mięczaków, jest niezwykle 

podobne pod względem budowy do oka ludzkiego. 

Ale czy rzeczywiście jest to osiągnięcie ewolucji? Teoria ta zakłada stopniowy rozwój 

jakiejś cechy czy narządu – dobór naturalny działa małymi kroczkami. Innymi słowy, 

powstanie oka powinno być poprzedzone wielką liczbą etapów pośrednich. I w tym właśnie 

szkopuł – nie znamy takich brakujących ogniw. Dlatego oko stało się jednym z ulubionych 

argumentów krytyków teorii ewolucji. Po co komuś – pytają oni – pół albo trzy czwarte oka? 

Jest to kwestia tzw. nieredukowalnej złożoności, czyli poglądu, że niektóre organy – w tym 

oko – musiały zostać ukształtowane jednorazowym aktem kreacji, bowiem hipotetyczne etapy 

pośrednie ich ewolucji nie miałyby odpowiedniej funkcjonalności, a więc nie byłyby 

przydatne z punktu widzenia ewolucji. 

Nawet sam Karol Darwin dostrzegał ten problem. W liście do przyjaciela pisał, że oko 

przyprawia go o zimny dreszcz. Nie oznacza to jednak, że Darwin uważał, iż „kwestia oka” 

obala jego teorię. Miął po prostu nadzieję, że rozwój paleontologii doprowadzi do 

odnalezienia skamieniałości ogniw pośrednich, których istnienie postulował. Tak się jednak 

nie stało, stąd coraz liczniejsze z czasem głosy, że ich po prostu nie ma i nigdy nie było, bo 

ewolucja to tylko naukowa spekulacja. 

 

Spojrzenie mięczaka 
 

Bez względu jednak na kłopoty z ewolucją faktem jest, że oczy to wśród ziemskich 

organizmów standard. Z brakiem oczu mamy najczęściej do czynienia tylko wówczas, gdy 

uległy one zanikowi u gatunków żyjących w warunkach, w których wzrok nie jest potrzebny. 

Tak bywa z organizmami zamieszkującymi, na przykład, jaskinie. A także z niektórymi 

gatunkami głębinowymi w morzach. 

Pozostałe zwierzęta nie mogą się obejść bez narządów zdolnych do tworzenia obrazu 

otoczenia. Z dobrodziejstwa zmysłu wzroku korzystają już te najprymitywniejsze: 

jamochłony, pratchawce i pierścienice. Najlepiej rozwinięte oczy spotykamy u stawonogów, 

mięczaków i kręgowców. 

Co ciekawe, naukowcy uważają, że wynalazek oczu mógł się pojawiać wielokrotnie w 

historii żywych organizmów i to niezależnie od siebie. Należy jednak wspomnieć, iż badania 

genetyczne wskazują na wspólne pochodzenie niektórych genów odgrywających kluczową 

rolę w wykształcaniu się oczu u mięczaków, stawonogów i kręgowców. Ostatni zatem 

wspólny przodek tych trzech grup organizmów musiał posiadać molekularną „bazę” do 

budowy receptorów światła. Dalszy jednak rozwój narządu wzroku w świecie zwierząt 

poszedł odmiennymi drogami. 
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I tak – choć, jak już była mowa, oczy głowonogów mają bardzo podobną budowę 

anatomiczną do oczu kręgowców (w tym ludzi), to powstają w zupełnie inny sposób. W oku 

kręgowców tylna część gałek ocznych tworzy się w wyniku uwypuklenia mózgu zarodka. W 

rezultacie siatkówka (część oka odpowiedzialna za zamienianie światła na impulsy 

elektryczne zrozumiałe dla mózgu) leży najgłębiej, a ponadto przebiega przez nią splot 

włókien nerwowych odprowadzających owe impulsy do mózgu. Miejsce, przez które 

przechodzą włókna, to tzw. plamka ślepa – obszar siatkówki nie odbierający bodźców, a więc 

bezużyteczny, zmarnowany. 

Oczy głowonogów powstają inaczej – gałki oczne tworzą się jako wklęśnięcia 

zewnętrznego listka zarodkowego, dzięki czemu neurony nie muszą przechodzić przez 

siatkówkę. Oczy ośmiornicy są więc pod tym względem doskonalsze niż oczy człowieka. 

Ludzkie oko można nawet uznać za instrument optyczny dość nieudolnie skonstruowany. 

Richard Dawkins w swojej książce Najwspanialsze widowisko świata przytacza nawet opinię 

niemieckiego uczonego z XIX w., Hermanna von Helmholtza, że jest to instrument obciążony 

tak poważnymi wadami, iż gdyby był sprzedawany – należałoby go reklamować u optyka, 

który go sporządził. Możemy go z powodzeniem używać tylko dzięki odpowiedniemu 

„oprogramowaniu”, jakim dysponuje nasz mózg. 

 

Złożone nie gorsze 
 

Różnice w budowie oczu idą w parze z różnorodnością postrzegania świata przed 

rozmaite gatunki. Nawet wyposażone w tak doskonałe oczy głowonogi mają pośród siebie 

gatunek widzący gorzej. To łodziki, spokrewnione z licznymi niegdyś w paleozoicznych i 

mezozoicznych morzach amonitami. Łodzik ma oczy równie elegancko zbudowane, jak inne 

głowonogi, ale brakuje w nich soczewki. Mówiąc w przenośni, działają one jak prymitywna 

camera obscura, a nie jak nowoczesny aparat fotograficzny. Tym niemniej działają, co może 

stanowić odpowiedź na wspomniane wyżej wątpliwości antyewolucjonistów, po co komu pół 

oka? Otóż, co oczywiste, posiadanie nawet niedoskonałego zmysłu wzroku jest dla łodzika 

korzystniejsze niż jego całkowity brak; pół oka jest najwyraźniej lepsze od braku oka. W 

każdym razie, w określonym środowisku, w którym żyje łodzik. 

Atrybutem owadów, o czym łatwo się przekonać spojrzawszy na muchę, są zazwyczaj 

ogromne oczy złożone. Pod silnym powiększeniem widać, że składają się z wielu oczek 

prostych, zwanych ommatidiami. Każde z nich posiada soczewkę i receptory. Choć 

powszechnie uważane za mniej doskonałe od oczu kręgowców, oczy owadów mają swoje 

zalety. Pszczoły, na przykład, widzą w ultrafiolecie, a nawet, dzięki umiejętności polaryzacji 

światła, mogą dostrzec słońce przez chmury, co umożliwia im orientację w terenie. 

Pewien gatunek morskich skorupiaków, rawka, posiada oczy złożone o niezwykle 

wyrafinowanej budowie, umożliwiającej widzenie przestrzenne. Pozornie nie ma w tym nic 

dziwnego, gdyż wiele zwierząt widzi stereoskopowo, w tym oczywiście ludzie. U nas odbywa 

się to jednak w ten sposób, że mózg porównuje obrazy z obu oczu, nakłada je na siebie i 

dzięki temu możemy dostrzec trzeci wymiar, głębię obrazu. Rawka wszakże widzi 

stereoskopowo każdym okiem. Ponadto, każde oko może poruszać się niezależnie, podobnie 

jak u kameleona. A że rawka jest drapieżnikiem, daje jej to znaczną przewagę nad ofiarami. 

 

Widzimy mózgiem 
 

Nie sposób stwierdzić, jak widzą świat swoimi złożonymi oczami owady. Nam 

budowa tego narządu wydaje się dziwaczna. Trzeba jednak pamiętać o podstawowej rzeczy – 

że obraz tego, na co patrzymy, nie powstaje w oku, lecz w mózgu. Najwyraźniej mózg 
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owadów radzi sobie jakoś z tą sytuacją i to zapewne nie najgorzej, skoro owady osiągnęły taki 

sukces ewolucyjny. 

Dobrym przykładem roli mózgu w kreowaniu obrazu, odbieranego przez oczy ludzkie, 

jest sprawa wspomnianej już plamki ślepej. Powinniśmy przecież postrzegać ją jako ubytek w 

naszym polu widzenia, tymczasem tak się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ mózg uzupełnia 

ten brakujący fragment obrazu w sposób tak doskonały, że aby wykryć istnienie plamki ślepej 

trzeba skorzystać z bardzo pomysłowych testów. 

Inny przykład to... telewizja. Zasada działania odbiornika telewizyjnego polega na 

tym, że wiązki elektronów przemiatają ekran kineskopu i „rysują” na nim tzw. półobrazy, w 

tempie 50 na sekundę. I to właściwie wszystko. Dopiero nasz mózg łączy te „półobrazy” we 

właściwy ruchomy obraz telewizyjny. 

Kiedy obszar mózgu odpowiedzialny za powstawanie obrazu ulegnie uszkodzeniu 

może dojść do tzw. ślepoty korowej. Oko odbiera bodźce, a więc człowiek widzi normalnie, 

ale bodźce te nie są przyswajane przez mózg, a zatem człowiek zachowuje się jak ślepiec, 

gdyż dosłownie „nie wie”, że widzi. 

 

Oko (sztuczne) za oko? 
 

Fakt, że to mózg tworzy obraz otoczenia, otwiera szansę przed niewidomymi. 

Wystarczy bowiem zastąpić niesprawną bądź utraconą gałkę oczną kamerą i... 

No, nie przesadzajmy, to nie takie proste. Postęp jednak jest wyraźny. Na początku 

1999 r. zaprezentowano publicznie pierwsze urządzenie, które z pewną ostrożnością można 

nazwać sztucznym okiem. Opracowana w nowojorskim Dobelle Institute, przez nieżyjącego 

już prof. Williama Dobelle, aparatura składała się z mikrokamery, komputera i implantu 

wszczepionego w korę wzrokową mózgu. Obraz otoczenia odbierany był przez kamerę 

umieszczoną w okularach i przekazywany do komputera, noszonego w torbie. Stamtąd 

odpowiednio opracowane sygnały biegły wiązką przewodów do implantu, będącego siateczką 

o powierzchni 2,5 cm kw., z 68 platynowymi elektrodami. Pobudzanie elektrod powodowało 

powstawanie w mózgu wrażeń wzrokowych – pacjent dostrzegał błyski światła i cienie. Co 

więcej, potrafił odczytać z odległości półtora metra napis złożony z pięciocentymetrowych 

liter. 

Sztuczne oko prof. Dobelle nie umożliwiało jeszcze widzenia w pełnym znaczeniu 

tego słowa. Rozdzielczość obrazu była zbyt mała. Ale to wystarczyło, by poruszać się w 

nieznanym otoczeniu. Ponadto, abstrahując od owych pionierskich dokonań, wykorzystanie 

komputera połączonego z implantem stwarzało ciekawe możliwości. Pokazano, że można 

obraz z komputera przesyłać wprost do mózgu. 

Ślepota może wynikać również z niesprawności poszczególnych elementów oka. 

Także i na to technika stara się znaleźć sposoby. Na początku 2002 r. naukowcy z NASA 

przedstawili eksperymentalną, sztuczną siatkówkę. Składała się ona ze 100 tys. ceramicznych 

czujników fotoelektrycznych na polimerowym podłożu. Każdy czujnik miał wielkość 5 

mikrometrów, był więc dwudziestokrotnie cieńszy od ludzkiego włosa. Po wszczepieniu 

bionicznej siatkówki do oka polimerowa podstawa ulegała rozpuszczeniu. Pozostały 

natomiast czujniki, przejmując rolę naturalnych pręcików i czopków. 

A co, jeśli oczy zachowałyby sprawność, a uszkodzony byłby obszar mózgu 

odpowiedzialny za interpretację sygnałów wzrokowych? Protezy układu nerwowego są nadal 

pieśnią bliżej niesprecyzowanej przyszłości, ale pierwsze kroki w tym kierunku już się czyni. 

Ciekawy eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, 

podłączając elektrody do komórek mózgu kota znajdujących się we wzgórzu wzrokowym, do 

którego dochodzi nerw wzrokowy. Różne komórki tego rejonu ulegają pobudzeniu w 

zależności od tego, co znajduje się w polu widzenia kota, i na tej podstawie mózg buduje 
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obraz przedmiotów, na które patrzy kot. Elektrody przekazywały impulsy pobudzanych 

komórek do komputera, a specjalne oprogramowanie starało się zrekonstruować obraz 

widziany przez kota, imitując w ten sposób pracę mózgu zwierzęcia. Jak się okazało, z 

sukcesem, bowiem na ekranie monitora można było dostrzec dość dobrze rozpoznawalne 

obiekty, w tym wyraźne owale ludzkich twarzy. Komputer „patrzył” więc niejako kocimi 

oczami. 

Ale czy ratunkiem dla niewidomych i niedowidzących może być tylko technika? W 

roku 2000 uczeni z uniwersytetu w Toronto odkryli, że oko posiada potencjalną zdolność do 

regeneracji siatkówki. Trzeba tylko odpowiednio pobudzić tzw. komórki macierzyste. Są to 

komórki, z których może powstać dowolna tkanka organizmu. Odnalezienie ich w siatkówce 

daje szansę na jej naprawę w sposób niejako naturalny. 

Inne wykorzystanie komórek macierzystych – nie do odtworzenia, lecz do 

wytworzenia siatkówki – zaproponowali Japończycy w roku 2011. W warunkach 

laboratoryjnych skłonili komórki macierzyste myszy do przekształcenia się w komórki 

siatkówki oka. „Wyprodukowana” w ten sposób siatkówka mogłaby posłużyć jako materiał 

do przeszczepu w miejsce uszkodzonej tkanki. 

Obecnie na rynku medycznym jest już kilka urządzeń mających przywrócić bądź 

poprawić zdolność widzenia. Na przykład sztuczne oko Argus II umożliwia dostrzeganie 

dużych struktur, jak postaci ludzkie, samochody, drzwi itp. Całość urządzenia składa się z 

okularów z wbudowaną kamerą, akumulatora i implantu, składającego się z mikroprocesora i 

60 elektrod, pełniącego rolę sztucznej siatkówki. Wszczepia się go pod siatkówkę pacjenta. 

Jak to działa? Obraz z kamery jest przekazywany bezprzewodowo do mikroprocesora, skąd w 

postaci impulsów elektrycznych trafia do elektrod, a te pobudzają komórki siatkówki 

pacjenta, w wyniku czego na siatkówce powstaje obraz. Mimo iż rozdzielczość nadal 

pozostawia sporo do życzenia, używający urządzenia pacjent jest nawet w stanie przejść po 

linii namalowanej na posadzce. Może też dość swobodnie poruszać się w wypełnionych 

różnorakimi sprzętami pomieszczeniach. 

Przytoczone powyżej przykłady to tylko niewielki ułamek badań nad leczeniem 

dysfunkcji związanych z widzeniem, jakie są intensywnie prowadzone na całym świecie. Nic 

zresztą dziwnego –wzrok jest niewątpliwie najważniejszym ze zmysłów. 

Niewykluczone, że już niedługo sztuczne oczy będą doskonalsze od naturalnych. Być 

może, znając ludzką skłonność do ekstrawagancji i eksperymentowania ze swoim ciałem, 

modne stanie się posiadanie więcej niż dwojga oczu. Powiedzenie „mieć oczy dookoła 

głowy” nabierze wówczas nowego znaczenia. 
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Śmierć boi się zimna 
 

 

 

Stan organizmu, w którym ustały wszystkie procesy życiowe i chemiczne, jest 

nieodwracalny i nosi dobrze wszystkim znaną nazwę śmierci. Tak było i jest, ale czy musi 

być także w przyszłości? Wiele osób wierzy, że nie. Wymyślono nawet sposób oszukania 

śmierci – zamrożenie. 

Człowiek jest stworzeniem stałocieplnym. Ciepłota ludzkiego ciała waha się 

wprawdzie w pewnych granicach, ale wyklucza większe zmiany. Z tego powodu wysoka 

gorączka może być zabójcza, gdyż może doprowadzić do ścinania się białek w komórkach. 

Równie niebezpieczne jest wychłodzenie organizmu, ponieważ w niskich temperaturach nie 

mogą zachodzić reakcje chemiczne niezbędne do przemiany materii. 

Między obydwoma tymi stanami istnieje jednak zasadnicza różnica. Organizmu, w 

którym doszło do denaturacji białek, nie da się uratować. Zdarzają się natomiast przypadki, 

choć bardzo rzadkie, że do życia są przywracani ludzie, którzy zamarzli. 

W 1978 r. pewien wspinacz doznał wypadku w Alpach Szwajcarskich i przeleżał trzy 

godziny w szczelinie lodowca. Kiedy go odnaleziono, był zupełnie sztywny i znajdował się w 

stanie śmierci klinicznej. Ku zaskoczeniu lekarzy pechowego alpinistę udało się – dzięki 

powolnemu rozgrzewaniu i zabiegom reanimacyjnym – przywrócić do życia. 

W roku 2000 uratowano w Norwegii kobietę, która podczas jazdy na nartach 

przewróciła się w potoku i straciła przytomność. W płytkiej, lodowatej wodzie zapadła w stan 

śmierci klinicznej, a temperatura jej ciała obniżyła się do 13,7 st. C. Był to pierwszy 

przypadek ożywienia tak mocno wychłodzonego człowieka. 

Podobne historie zdarzają się od czasu do czasu. Decydującą rolę odgrywa tu tzw. 

hipotermia. Jest to stan, kiedy wprawdzie ustają procesy fizjologiczne, a więc wszystko 

wskazuje na to, że człowiek nie żyje, lecz w komórkach wciąż zachodzą reakcje 

biochemiczne i odbywa się przemiana materii. Komórki więc nadal żyją i rzecz polega 

„tylko” na zmuszeniu narządów do podjęcia normalnej pracy. Niekiedy to się udaje. 

 

Zamrozić łatwo... 
 

Zatrzymanie wszelkich reakcji biochemicznych w organizmie, czyli anabioza 

(zawieszenie życia), wymaga obniżenia temperatury ciała do -196 st. C. Innymi słowy, ciało 

należy zanurzyć w płynnym azocie. 

Są tu dwie możliwości. Jedna, istniejąca obecnie tylko na kartach powieści SF – to 

hibernacja. Miałaby ona polegać na zamrożeniu  ż y w e g o  człowieka, w celu spowolnienia 

funkcji jego organizmu, a następnie, u kresu podróży kosmicznej, odmrożeniu go i 

przywróceniu do życia. 

Druga możliwość to umieszczenie w płynnym azocie  z w ł o k  zmarłego, w nadziei, 

że lekarze wynajdą kiedyś sposób na wyleczenie choroby, która spowodowała zgon. 

Pierwszym człowiekiem, którego po śmierci zamrożono, był profesor psychologii z Phoenix 

w Arizonie, James Bedford. Stało się to w roku 1967 i do dziś zwłoki profesora spoczywają w 

płynnym azocie, aczkolwiek w roku 1991 przeniesiono je do nowocześniejszej kapsuły. 

Bedford zmarł na raka, ale wcześniej poczynił stosowne przygotowania. Zdawał sobie sprawę 
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z nikłości szans, że zostanie kiedykolwiek przywrócony do życia. Stwierdził jednak, że choć 

szanse są niemal równe zeru, to pochowanie człowieka w ziemi nie daje żadnych szans. 

Procedura zamrożenia Bedforda była tyleż skomplikowana, co niesamowita. W 

pierwszej kolejności podłączono go do płucoserca, wymuszając obieg krwi w zwłokach. 

Nasycono w ten sposób mózg tlenem, co miało zapobiec jego uszkodzeniom. Następnie 

umieszczono ciało w suchym lodzie i wypompowano krew, a na jej miejsce wpompowano 

glicerynę. Kolejnym etapem było stopniowe obniżanie temperatury. Po osiągnięciu -75 st. C 

zwłoki owinięto folią aluminiową i umieszczono w pojemniku kriogenicznym wypełnionym 

płynnym azotem o temperaturze -196 st. C. Co ciekawe, zarówno ciało Bedforda, jak i ciała 

jego naśladowców wiszą w pojemnikach do góry nogami. Wydaje się to dziwne, ale w ten 

sposób chroni się najważniejszy ludzki organ – mózg. Gdyby bowiem doszło do wycieku 

azotu, głowa, jako znajdująca się najniżej, byłaby dłużej chroniona przed niekontrolowanym 

ogrzaniem. 

Z ciekawym pomysłem wystąpiła przed kilkoma laty rosyjska firma KrioRus. 

Zamierza ona zamrożone ciała ekspediować na orbitę, gdzie będą czekać w specjalnych 

pojemnikach na ewentualne ożywienie. Pojemniki również będą chłodzone ciekłym azotem, 

ale w stosunku do „tradycyjnego” przechowywania ich na Ziemi wariant ten niesie dwie 

korzyści. Po pierwsze, w chłodzie kosmicznej próżni łatwiej i taniej będzie utrzymać 

odpowiednią temperaturę. Po drugie, minimalizuje się ryzyko niekontrolowanego 

rozmrożenia ciał w razie jakiejś awarii czy kataklizmu. Rosjanie już teraz mają na 

przechowaniu kilkadziesiąt zwłok ludzi i zwierząt. Na razie w Moskwie. Nie ustalono jeszcze 

harmonogramu transportu ich na orbitę. Szacuje się tylko, że ma to kosztować 250 tys. dol. za 

jedno ciało. 

Kolejka oczekujących na wskrzeszenie wydłuża się z każdym rokiem, ale pozostają 

pytania, które sformułował genetyk Herman Mueller: czy ludzie przyszłości zechcą nas 

odmrozić? Czy pchanie się między przyszłe pokolenia – kiedy ludzi będzie znacznie więcej 

niż teraz – nie jest zwykłym egoizmem? 

 

...trudniej odmrozić 
 

O ile zamrażanie martwych wydaje się dość kontrowersyjne, o tyle nad hibernacją 

naukowcy zastanawiają się zupełnie poważnie. Obie te możliwości łączy jednak wspólny 

problem. Nie jest nim sposób zamrożenia ciała, ale to, jak je odmrozić. Czytelnicy, 

pamiętający „Seksmisję”, przypomną sobie, być może, słowa profesora Kuppelweisera, który 

był odpowiedzialny za hibernację bohaterów filmu. Powiedział on mianowicie, iż sukces 

polegał nie na udanym zamrożeniu ciał, ale ich udanym odmrożeniu. W czym rzecz? 

Ciało człowieka w prawie 70 proc. składa się z wody. Zawiera ją każda komórka 

organizmu. Podczas zamarzania powstaje więc lód, który ma większą objętość niż woda. 

Niszczy on ścianki komórek, podobnie jak lód w rurach wodociągowych powoduje ich 

pękanie. Zamarznięte płyny w tkankach czynią takie spustoszenie, że odmrożenie ciała nic nie 

da – narządy wewnętrzne będą bezpowrotnie uszkodzone. 

Uporanie się w tym problemem w chwili obecnej nie jest możliwe. Rozpatrywane są 

natomiast rozmaite hipotetyczne scenariusze. Trzeba by, na przykład, zastosować jakiś system 

rekonstrukcji zniszczonych tkanek. Jaki? Nie wiadomo. Za bardziej realistyczne można uznać 

rozwiązanie polegające na zamrażaniu natychmiastowym całego ciała, w ułamku sekundy. 

Zapobiegłoby to powstawaniu kryształków lodu. Takie rzeczy już się robi, lecz tylko w 

przypadku organizmów mikroskopijnych. Niektórzy proponują zamrażanie samej głowy bądź 

tylko mózgu, jako łatwiejsze; i takie zabiegi już się dzisiaj wykonuje (to tzw. 

neuroprezerwacja). Inną możliwością byłoby wypompowanie z tkanek wody i wpompowanie 

na jej miejsce niezamarzającego płynu; podobnego do stosowanych w chłodnicach 
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samochodowych. To już jednak brzmi zupełnie jak fantastyka. Bo niby jak wykonać taki 

zabieg w każdej komórce ludzkiego ciała, których są miliardy? W dodatku, trzeba byłoby to 

zrobić dwukrotnie, bo przecież po odmrożeniu należałoby przywrócić ciału pierwotne płyny. 

Tym niemniej, pierwsze kroki na podobnym polu już się czyni. Lekarze z Maryland 

School of Medicine opracowali sposób wprowadzania szczególnie ciężko poszkodowanych 

pacjentów w rodzaj letargu, poprzez zastąpienie krwi w ich ciele specjalnym płynem. Jest to 

silnie schłodzony roztwór soli fizjologicznej powodujący szybkie oziębienie organizmu do 

10–15 st. C. Spada wówczas znacznie aktywność mózgu, nie pracują płuca, a serce nie bije. 

Pacjenta nie podłącza się do sztucznego płucoserca, ponieważ chodzi właśnie o zawieszenie 

funkcji życiowych, co jest niezbędne do uporania się np. z rozległym krwotokiem 

wewnętrznym. Zapewnia to lekarzom do dwóch godzin czasu na przeprowadzenie operacji. 

Niestety, pozostaje jeszcze wiele niewiadomych, toteż stosowanie tej metody jest na razie 

ograniczone do przypadków beznadziejnych, to znaczy takich, w których pacjent nie ma 

szans przeżyć tradycyjnej terapii. W szczególności, pojawia się pytanie, czy takie 

„zawieszenie” funkcji organizmu nie uszkadza tkanek. Twórcy metody gaszą zresztą 

ewentualne nadzieje na jej wykorzystanie do przeprowadzania „prawdziwej” hibernacji. Jak 

mówią, nie zamierzają przy jej użyciu wysyłać ludzi na Saturna. 

Nieco podobny w założeniu eksperyment przeprowadzono już w 1992 r., lecz na... 

pawianie. Do jego krwioobiegu wpompowano specjalny preparat (składu nie ujawniono), a 

następnie stopniowo ochładzano zwierzę do 1 st. C. Po niespełna godzinie przystąpiono do 

ostrożnego ogrzewania ciała, co zakończyło się pełnym sukcesem. Trudno jednak uznać to 

makabryczne doświadczenie za początek ery zamrażania i odmrażania żywych naczelnych. 

Małpa pozostawała w tym stanie bardzo krótko, a temperatura była zbyt wysoka na 

prawdziwą hibernację. 

Zamrożenie i bezpieczne odmrożenie w pełni ukształtowanego ludzkiego organizmu 

wydaje się dziś nierealne, jednak pewną nadzieję daje fakt, że udaje się to z embrionami. 

Zamrażanie, przechowywanie w bardzo niskiej temperaturze, a następnie odmrażanie i 

wszczepianie zastępczym matkom kilkudniowych embrionów zwierząt nie jest już niczym 

nadzwyczajnym. Za niezwykle kontrowersyjne uznano jednak pierwsze takie doświadczenie 

na zarodku ludzkim. Zarodek ten powstał w wyniku zapłodnienia in vitro, a trzydniowy 

embrion zamrożono i przechowywano przez kilka miesięcy w płynnym azocie. Po 

zakończonym sukcesem odmrożeniu wszczepiono go matce. W 1984 r. przyszła na świat 

zdrowa dziewczynka. 

Na rozwiązanie problemu odmrażania z niecierpliwością oczekują też paleontolodzy. 

Na Syberii co pewien czas znajdowane są zwłoki mamutów, uwięzione w wiecznej 

zmarzlinie. Niekiedy są tak dobrze zachowane, że w ich żołądkach pozostał nie strawiony 

pokarm. Gdyby udało się tak rozmrozić tkankę, aby pobrać z komórek wystarczającą ilość 

DNA, można by pokusić się o sklonowanie tych wymarłych zwierząt. Embrion mamuta 

mogłaby donosić samica współczesnego słonia. 

 

Życie nie do zdarcia 
 

Naukowcy nie ustają w wysiłkach. Mobilizują ich znane ze świata roślin i zwierząt 

przykłady niesłychanej wręcz niekiedy tolerancji na niskie temperatury. 

O tym, że w sen zimowy zapadają niedźwiedzie czy susły powszechnie wiadomo. To 

nic innego, jak rodzaj hibernacji. U susłów temperatura ciała podczas kilkumiesięcznego snu 

może spaść nawet do 1 st. C. 

Arktyczne susłogony – krewni wiewiórek – spędzają zimę w kryjówkach, gdzie 

temperatura może wynosić -20 st. Ich ciała schładzają się do -3 st., a mimo to krew i inne 
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płyny ustrojowe pozostają w stanie płynnym. Stają się tym samym tzw. płynami 

przechłodzonymi. 

Maleńkie kolibry muszą pobierać trzy razy więcej pokarmu, niż same ważą, aby 

dostarczyć organizmowi dość energii. Problem pojawia się nocą, kiedy spada temperatura, a 

główne źródła pożywienia – nektar kwiatów i owady – stają się niedostępne. Kolibry zapadają 

wówczas w rodzaj letargu, zwanego torporem. Temperatura ich ciał spada do 9 st. C, a serce – 

bijące normalnie z prędkością aż 1260 uderzeń na minutę – zaczyna bić w tempie 50–180 

uderzeń. Ptak spowolnia też oddech i przestaje się poruszać. Te zabiegi sprawiają, że nocą 

koliber zużywa pięćdziesiąt razy mniej energii niż w ciągu dnia. 

Zdolność do przeżycia w jeszcze niższych temperaturach posiadają owady. Już 

Benjamin Franklin zamrażał w XVIII w. muchy i przywracał je skutecznie do życia. 

Bułgarski uczony, prof. Porfirij Bachmetjew, na przełomie XIX i XX w. przeprowadził serię 

doświadczeń z udziałem nocnego motyla, zawisaka tawulca. Schładzał owady w pojemniku 

zanurzonym w wannie wypełnionej lodem z solą, do temperatury kilku stopni poniżej zera. 

Motyle – wydawałoby się całkowicie zamrożone – powracały do życia po ogrzaniu. 

Kolejne eksperymenty Bachmetjewa, na nietoperzach, wykazały, że i one bez 

uszczerbku znoszą pobyt w chłodni, o temperaturze aż -22 st. C. Ciało nietoperza osiągało 

temperaturę -4 st. i ssak był całkowicie zamarznięty, przestał też oddychać. Jednakże po 

kilkudziesięciu minutach od wyjęcia z chłodni nietoperz odzyskiwał pełną sprawność. 

Ale to wszystko fraszka. W 1983 r., w stacji „Wostok” na Antarktydzie, pobrano 

próbki lodu z głębokości 400 m, co oznacza, że lód ten liczył sobie 12 tys. lat. Kiedy 

umieszczono go – po odpowiednim spreparowaniu – na pożywce, spowodowało to ożywienie 

tkwiących w nim zarodków prastarej pleśni. 

Lecz to nic w porównaniu z rekordzistami wytrzymałości wśród zwierząt – 

niesporczakami. Te niewielkie organizmy (ich wielkość waha się od 0,01 do 1,2 mm) mogą 

wejść w stan tzw. kryptobiozy i stają się wówczas prawie niezniszczalne. Naukowcy najpierw 

wysuszyli je, następnie umieścili na dobę w ciekłym powietrzu (o temperaturze -190 st. C), 

potem na kolejną dobę w ciekłym wodorze (-254 st. C), aż wreszcie na 3 godz. w ciekłym 

helu (-272 st. C). I co? Po powolnym rozmrażaniu niemal wszystkie osobniki powróciły do 

życia. 

Także inne niesamowite cechy niesporczaków pozwoliłyby im – jako jedynym 

organizmom na Ziemi – przetrwać globalny kataklizm. Są one w stanie wytrzymać 

ekspozycję na promieniowanie kosmiczne (eksperyment przeprowadzono na 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej), mogą przeżyć dziesiątki lat w temperaturach od zera 

bezwzględnego do 150 st. C. Nie straszna im próżnia, a także ciśnienie do 6 tys. atm.; tolerują 

brak tlenu i wody. Co więcej, niektórzy badacze sądzą, że niesporczaki przetrwają na naszej 

planecie aż do jej końca w płomieniach ginącego Słońca. O ludziach raczej nie da się tego 

powiedzieć, chyba że będą to zamrożeńcy krążący na orbicie w kapsułach umieszczonych tam 

przez firmę KrioRus i zapomnianych. 
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Pożegnanie z cudowną bronią? 
 

 

 

Antybiotyki to substancje hamujące wzrost i rozmnażanie chorobotwórczych 

drobnoustrojów, wytwarzane przez niektóre pleśnie (grzyby), glony, porosty i... same 

bakterie. Efekt bakteriostatyczny osiągany jest w różny sposób. Penicylina i jej pochodne 

hamują syntezę składników ściany komórkowej bakterii. Streptomycyna i erytromycyna 

hamują syntezę białka bakteryjnego. Inne antybiotyki mogą hamować syntezę kwasów 

nukleinowych (aktynomycyna, mitomycyna) czy upośledzać czynności biologiczne błony 

cytoplazmatycznej bakterii (polimyksyny). 

Odkrycie antybiotyków, jako lekarstwa przeciwko infekcjom bakteryjnym, nie byłoby 

możliwe bez odkrycia samych bakterii. Bo choć istnieją one na Ziemi od 3,8 mld lat, jeszcze 

do niedawna nikt nie miał o nich zielonego pojęcia. 

Pierwszym człowiekiem, który ok. 1680 r. ujrzał bakterie, był holenderski przyrodnik 

Antonie van Leeuwenhoek. Budował mikroskopy, dzięki którym odkrył, oprócz bakterii, 

także pierwotniaki, drożdże, wrotki, ciałka krwi oraz plemniki. 

Jednak jeszcze przez następne dwieście lat za przyczynę wielu chorób i epidemii 

uważano „morowe powietrze”. Dopiero w latach 1863–1864 francuski lekarz Casimir Joseph 

Davaine wykazał, że przyczyną wąglika są bakterie. Teorię, że bakterie są zarazkami 

powodującymi choroby zakaźne, wysunęli Francuzi Ludwik Pasteur i Emile Roux, w latach 

70. XIX w. W 1882 r. lekarz niemiecki, Robert Koch, odkrył bakterie wywołujące gruźlicę. 

W 1894 r., w Hongkongu, francuski bakteriolog pochodzenia szwajcarskiego, 

Alexandre Yersin, odkrył bakterie powodujące dżumę oraz wykazał związek tej choroby u 

ludzi z chorobą szczurów. Tym samym wyjaśnił pochodzenie i sposób rozprzestrzeniania się 

jednej z najstraszliwszych plag ludzkości, która w samym tylko XIV w., pod nazwą Czarnej 

Śmierci, zabiła niemal połowę ludności Europy. 

Pierwszym antybiotykiem była penicylina, odkryta w 1929 r. (a wyodrębniona w 

dziesięć lat później) przez lekarza i mikrobiologa szkockiego, Alexandra Fleminga. 

Fleming prowadził badania nad środkami bakteriobójczymi pochodzenia 

biologicznego. Któregoś dnia założył kilka kultur bakterii na pożywkach i jedną z nich 

zostawił na stole w laboratorium. Kiedy zamierzał zająć się próbką ponownie, spadło na nią 

nieco pleśni. Fleming, być może tknięty jakimś przeczuciem, nie wyrzucił bezużytecznej 

próbki, ale pozwolił grzybowi rosnąć. Po pewnym czasie, ku swojemu zdumieniu, zauważył, 

że część bakterii obumarła. Zrozumiał wówczas, że pleśń ma właściwości bakteriobójcze. 

Najdziwniejsze jednak, że nigdy nie udało mu się powtórzyć tego doświadczenia. 

Splot przypadków był chyba zbyt nieprawdopodobny, by możliwe było jego celowe 

odtworzenie. 

Ten najsłynniejszy chyba w historii grzyb pleśni nosi nazwę Penicillium notatum. 

Ludzkość zawdzięcza antybiotykom opanowanie tak groźnych chorób, jak dur 

brzuszny, rzeżączka, kiła czy zakażenie ropne. Ale antybiotyki, jak wiele leków, nie są 

obojętne dla organizmu. Niekiedy mogą stanowić nawet większe zagrożenie od bakterii, które 

mają zwalczać. Substancje te niszczą również niektóre bakterie niezbędne w organizmie 

człowieka. Wiele antybiotyków niszczy florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Powoduje 

to zakłócenie równowagi mikrobiologicznej organizmu człowieka. W rezultacie, w miejsce 

wyniszczonych „dobrych” bakterii mnożą się inne bakterie oraz grzyby, niewrażliwe na dany 
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antybiotyk. Może dojść wówczas do rozwinięcia się stanu zapalnego błon śluzowych. Innymi 

słowy, taka kuracja to jak leczenie dżumy cholerą. 

Powszechnie wiadomo, że penicylina może powodować tzw. wstrząs anafilaktyczny, 

czyli ostrą reakcję alergiczną osób uczulonych. Dlatego przed podaniem pacjentowi 

penicyliny należy przeprowadzić próbę skórną. 

Niektóre antybiotyki mogą uszkadzać szpik kostny (detreomycyna) lub nerw 

słuchowy (streptomycyna). 

Skuteczność antybiotyków zależy od tego, jak bardzo zarazki są na nie wrażliwe. Ale 

drobnoustroje ewoluują, co oznacza, że w każdej populacji bakterii mogą się pojawić 

osobniki przypadkowo odporne na dany antybiotyk. Ponieważ przeżyją, przekażą tę cechę 

swojemu „potomstwu” i z czasem coraz więcej bakterii staje się niewrażliwych na tenże 

antybiotyk. Zjawisko to, zwane opornością drobnoustrojów na antybiotyki, zaczyna, niestety, 

przybierać na sile. Często dziwimy się, że antybiotyk nie pomaga. To namacalny dowód na 

prawdziwość teorii Darwina i skuteczność doboru naturalnego. 

Najlepszym okresem dla stosowania antybiotyków były lata 60. i 70. ubiegłego wieku. 

Wprowadzano do użytku wiele nowych leków, o pełnej skuteczności. 

Obecnie sytuacja jest poważna. Leczenie wielu chorób staje się coraz trudniejsze. 

Niektórzy uważają nawet, że wróciliśmy do czasów, kiedy antybiotyków jeszcze nie było. 

Dlaczego do tego doszło? Odpowiedź jest prosta – z powodu ludzkiej skłonności do przesady. 

Antybiotyki stosuje się zbyt powszechnie, w sposób niefrasobliwy. Zdarzają się sytuacje, że 

dopiero co wprowadzony na rynek antybiotyk już po roku okazuje się nieskuteczny. 

Efekt nabywania oporności zaobserwował już odkrywca penicyliny, Alexander 

Fleming, ostrzegając przed nadmiernym stosowaniem antybiotyków. Pozostał jednak 

wołającym na puszczy. Po drugiej wojnie światowej penicylina była dostępna w 

amerykańskich aptekach bez recepty, więc stosowano ją jako lek na wszystko. Do dziś 

podobna sytuacja istnieje na przykład w krajach Ameryki Łacińskiej. Bakterie są tam tak 

zmutowane, że jeden szczep może być odporny na wiele różnych antybiotyków. 

Paradoksalnie, „wylęgarniami” szczególnie opornych bakterii są szpitale. Wiąże się to 

z ogromną ilością występujących tam drobnoustrojów i stosowaniem wielkich ilości 

antybiotyków. Szczególnie groźne zakażenia powodują różne szczepy gronkowców, z 

którymi coraz trudniej sobie poradzić. Wiele firm na świecie pracuje nad tworzeniem nowych 

leków antybakteryjnych, lecz nawet te największe potrzebują lat na ich opracowanie i 

przetestowanie. 

Niewielu pacjentów, cierpiących z powodu nieskuteczności leczenia antybiotykami, 

wie, że w dużej mierze zawdzięczają to... hodowli zwierząt rzeźnych. I nie chodzi przy tym o 

używanie tych specyfików do leczenia świń czy kurczaków, lecz do ich tuczenia. Niektóre 

antybiotyki są w ogromnych ilościach dodawane do pasz, gdyż przyspieszają przyrost masy 

mięśniowej. Powoduje to, iż bakterie zwierzęce nabywają oporności na te antybiotyki, w 

efekcie czego, drogą przekazywania genów innym szczepom bakterii, pojawia się oporność 

wśród bakterii zakażających człowieka. 

Dopiero niedawno zaczęto dostrzegać to niebezpieczeństwo. Światowa Organizacja 

Zdrowia zaleciła ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Jednak jest to 

tylko zalecenie, nie nakaz, gdyż ONZ nie ma takich uprawnień. Nawet zamożne kraje 

wzdragają się przed wprowadzeniem ograniczeń, a całkowity zakaz stosowania antybiotyków 

w paszach obowiązuje tylko w kilku najbogatszych, m.in. w Szwecji. 

Rolnictwo ma zresztą w tym kontekście więcej na sumieniu. W USA powszechnie 

stosuje się antybiotyki jako środki ochrony roślin. Opryskiwanie sadów niemal doprowadziło 

kilkanaście lat temu do katastrofy. W stanie Michigan, będącym jednym z największych 

producentów jabłek w Stanach Zjednoczonych, drzewa zaatakowała bakteria Ervinia 

amylovora, powodująca tzw. zarazę ogniową. Bakteria okazała się oporna na stosowaną do 
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oprysków streptomycynę i zniszczyła niemal połowę plonów. Dopiero zastąpienie 

streptomycyny innym antybiotykiem – oksytetracykliną – pozwoliło zwalczyć chorobę. Tyle 

że takich praktyk nie da się stosować w nieskończoność. Nie mówiąc już o groźbie 

przekazania oporności na antybiotyki szczepom bakterii atakującym człowieka. 

Nie tylko szpitale, obory czy uprawy mogą być miejscem powstawania opornych 

szczepów bakterii, ale nawet nasze domy, za sprawą coraz popularniejszych antybakteryjnych 

środków czystości: mydełek, proszków itp. Warto pamiętać, myjąc ręce takim mydłem, że 

być może właśnie „tworzymy” drobnoustroje niewrażliwe na jakiś antybiotyk. 

Jakie może być wyjście z sytuacji? Najlepiej byłoby dobierać odpowiedni antybiotyk 

dla każdego pacjenta z osobna, po dokładnych badaniach, bowiem taki lek byłby znacznie 

skuteczniejszy od stosowanych zwyczajowo przy danym schorzeniu. A im skuteczniejszy lek, 

tym mniejsze ryzyko, że bakterie, zamiast zginąć, zmutują i nabiorą oporności. Chorzy muszą 

też zrozumieć, że antybiotyk jest bronią ostateczną i należy po nią sięgnąć dopiero wówczas, 

gdy wszystkie inne sposoby zwalczenia infekcji zawiodą. A gdy już go zastosujemy, należy 

przyjmować kolejne dawki w zalecanych odstępach czasu i nie wolno przerywać kuracji, 

gdyż drobnoustroje, które ocaleją, uodpornią się i szybko zaatakują z jeszcze większą 

zajadłością. 

Być może pojawiło się już światełko w tunelu. W lutym br. naukowcy z 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ogłosili opracowanie nowego, silnego 

antybiotyku dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Specjalnie napisany program 

zanalizował ponad sto milionów różnych związków chemicznych, wybierając taki, który jest 

potencjalnie zdolny do neutralizacji aż 35 szczepów groźnych dla ludzkiego zdrowia bakterii. 

Antybiotyk nazwano halicyną. 

Wszystko wskazuje jednak na to, że wiele bakterii chorobotwórczych obroni się przed 

ludzkimi sposobami eksterminacji. Gdyby tak się jednak nie stało, zawsze znajdą się ludzie, 

którzy się za nimi ujmą. Nie tak znów dawno temu do głosu doszli w USA radykałowie, 

żądający... wzięcia pod ochronę prątka gruźlicy! 

Argumentują oni, że zarazki te istniały zapewne na długo przed pojawieniem się 

ludzkiej cywilizacji, a więc mają swoje miejsce w biosferze Ziemi, nie mniej ważne od 

każdego innego gatunku, w tym również Homo sapiens. Dlatego, ich zdaniem, stosowanie 

antybiotyków przeciwgruźliczych powinno być zakazane. Tym bardziej, że i tak większość 

szczepów jest oporna na wszelkie specyfiki. W stanie Kolorado powstała nawet specjalna 

osada ekologiczna, Green Forest Camp, którą ogłoszono, między innymi, strefą bez 

antybiotyków. 
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Wielki dług nauki 
 

 

 

Przemoc wobec zwierząt towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Od na wpół 

świadomego dziecięcego targania psa za uszy, po wyniesione do rangi rytuału polowania 

dorosłych. Biblia nieopatrznie przyznała człowiekowi władzę nad wszystkim, co żyje. Jeszcze 

do niedawna nikt jej nie kwestionował. 

O dziką zwierzynę dziś trudno, więc okrucieństwo dotyka przede wszystkim zwierząt 

udomowionych. W miastach jego ofiarą padają psy i koty, a na wsi również inwentarz 

gospodarski. Na jaw wychodzą tylko szczególnie bulwersujące przypadki. Można się 

zastanawiać, czy przedmiotowość w traktowaniu zwierząt nie wynika z faktu, iż rolnicy 

postrzegają je na wskroś pragmatycznie, w kategoriach „mienia ruchomego”. Czytamy o 

takich historiach, oglądamy w telewizji, bulwersują nas. Niewiele jednak osób – 

korzystających z udogodnień cywilizacji – zdaje sobie sprawę, że największym dręczycielem 

zwierząt jest w obecnych czasach... nauka. 

 

Być albo nie być medycyny 
 

Problem jest złożony, nie ma prostego wyboru: prowadzić eksperymenty na 

zwierzętach czy ich zaprzestać. Byłby to bowiem wybór między postępem naukowym w 

wielu dziedzinach a stagnacją. Liczba osiągnięć współczesnej cywilizacji, które 

zawdzięczamy doświadczalnym zwierzętom, jest ogromna. Są wśród nich takie, których 

wartość jest nieoceniona, jak techniki chirurgiczne czy leki, ale są i takie, które nie najlepiej o 

nas świadczą – jak szczególnie okrutne wykorzystywanie zwierząt do testowania nowych 

kosmetyków. 

Już sam opis metod, jakimi się to przeprowadza, jest przerażający. Aby sprawdzić, czy 

nowy szampon nie będzie działał uczulająco, obcina się królikom powieki, tak by nie mogły 

mrugać, po czym wkrapia się im do oczu testowany preparat. 

Fakt, że długość naszego życia wzrosła w ciągu wieku o jedną trzecią i że życie to 

stało się zdrowsze (przynajmniej w krajach Zachodu), zawdzięczamy męczeńskiej śmierci 

niezliczonej liczby zwierząt. To właśnie medycyna zaciągnęła u naszych „braci mniejszych” 

największy dług. 

Trzeba powiedzieć otwarcie – bez eksperymentów na zwierzętach nie byłoby 

dzisiejszej sztuki lekarskiej. Postęp w tej dziedzinie wymagał, wymaga i zapewne długo 

jeszcze będzie wymagał używania zwierząt laboratoryjnych. To zło konieczne. Nawet 

przecież najzagorzalsi obrońcy praw zwierząt chcą zostać wyleczeni, kiedy zachorują. Od 

niedawna szuka się metod alternatywnych, pozwalających zmniejszyć liczbę zwierząt 

doświadczalnych. W niektórych eksperymentach, zamiast zwierzęcia, można użyć hodowli 

jego komórek lub tkanek. W innych wystarczą zwierzęta stojące niżej na drabinie ewolucyjnej 

od ssaków. Pytanie tylko, czy rzeczywiście cierpią one mniej? Próby te są chwalebne, ale 

warto pamiętać, iż nie wyeliminują one wszystkich badań na zwierzętach. Co więcej, są 

kilkukrotnie droższe od doświadczeń na całych zwierzętach, a to w większości przypadków 

przesądza sprawę. 
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Żywe modele 
 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje doświadczeń na zwierzętach. Pierwszy, to 

obserwacja ich zachowania w określonych sytuacjach – daje to wgląd w funkcjonowanie 

psychiki i mózgu, co następnie można w pewnym stopniu odnieść do wiedzy o człowieku. 

Doświadczenia drugiego typu mają na celu zbadanie fizjologii i funkcji organizmu, ale nie 

konkretnego zwierzęcia czy gatunku, lecz organizmu jako takiego. Ciało zwierzęcia jest w 

tym wypadku jakby modelem żywego organizmu. 

Alternatywy dla takich żywych modeli nie ma. Nie potrafimy jeszcze zbudować 

symulatora, który chociażby w niewielkiej części stwarzałby namiastkę funkcji życiowych. 

Pewną nadzieję przynoszą modele komputerowe, ale i tu droga jest daleka. Póki co, pozostaje 

– nazywając rzecz po imieniu – krojenie zwierząt w celu sprawdzenia, jak dany preparat czy 

lek oddziałuje na organizm. Jak twierdzą badacze, w większości, ale nie we wszystkich 

przypadkach, zabieg dokonywany jest pod narkozą. 

Dobrym przykładem na nieuchronność doświadczeń na zwierzętach są badania 

mózgu. To do dziś najmniej poznany, a zarazem najważniejszy ludzki organ. Bezpośrednio w 

człowieku badać go można tylko za pomocą technik nieinwazyjnych, jak np. EEG, lub 

podczas przeprowadzania niezbędnych operacji. O większości funkcji mózgu dowiedzieliśmy 

się dzięki badaniu osób, które z jakiejś przyczyny doznały uszkodzenia fragmentu mózgu. Są 

to jednak odkrycia dokonywane od przypadku do przypadku. Systematyczne badania są 

możliwe tylko na mózgach zwierząt. A że są one, niestety, niezbędne, świadczą chociażby 

rzesze chorych na chorobę Alzheimera, czekających na ratunek. Warto jednak, byśmy 

pamiętali, że wiele z tych eksperymentów trzeba prowadzić na zwierzętach żywych i że 

kończą się one najczęściej ich śmiercią. 

 

Sztuczny świat 
 

Zwierzęta używane w badaniach nie pochodzą „z ulicy”. Aby wyniki eksperymentu 

były wiarygodne, niezbędne jest przeprowadzenie go na populacji jak najbardziej podobnych 

do siebie osobników. Najłatwiej je uzyskać w wyniku hodowli tzw. wsobnej, czyli poprzez 

krzyżowanie ze sobą blisko spokrewnionych jednostek. Dzięki temu można uwzględnić w 

badaniach wpływ czynników genetycznych, a wszystkie osobniki mają mniej więcej zbliżone 

cechy. 

To kolejny element, przeciwko któremu protestują obrońcy praw zwierząt. Takie 

zwierzęta żyją bowiem w sztucznym świecie, wyłącznie po to, by stać się obiektem 

doświadczeń i na koniec umrzeć, aby badacze mogli ocenić rezultaty. W niepokojący sposób 

przypomina to np. żywot kurczaków w „fabrykach drobiu”; inne jest tylko przeznaczenie 

kurcząt – nie dla zaspokojenia naukowej dociekliwości, lecz na żywność. Choć obrońcy 

zwierząt przeciwstawiają się i temu, w pewnym sensie takie wykorzystanie innych istot 

wydaje nam się bardziej naturalne, a więc moralnie usprawiedliwione. O szczegółach całego 

procesu pozyskiwania mięsa wolimy na co dzień nie myśleć. 

 

To samo cierpienie 
 

Doświadczenia na zwierzętach prowadzi się od wieków. Przez długi czas nie 

wzbudzały większych kontrowersji. Brytyjskie naukowe Towarzystwo Królewskie (Royal 

Society), założone w 1660 r., zachęcało wręcz do naukowego i medycznego wykorzystywania 

gatunków zwierząt znanych, a także nowo odkrywanych. Dopiero w połowie XIX w. 

pojawiły się pierwsze, nieśmiałe protesty. Dotyczyły one zrazu tylko wiwisekcji, aż do tej 

pory stosowanej dość powszechnie przy milczącej zgodzie społeczeństwa. 
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W wieku XX głosy nawołujące do zaprzestania doświadczeń na zwierzętach stały się 

donośniejsze. Niestety, wraz z rozwojem nauki i przemysłu wzrosła też liczba zwierząt 

poddawanych eksperymentom. W latach osiemdziesiątych XX w., jak szacowano, rocznie 

traciło życie w wyniku rozmaitych doświadczeń i badań kilkadziesiąt milionów zwierząt. 

Zdecydowana większość z nich, zdaniem ekspertów, niepotrzebnie, ponieważ albo zbędne 

były eksperymenty, które do niej doprowadziły, albo też w wielu eksperymentach śmierć 

zwierzęcia nie była konieczna. Przy czym, statystyka ta dotyczy tylko zwierząt zabitych. Nikt 

nie był i nadal nie jest w stanie ocenić skali cierpienia będącego udziałem zwierząt 

laboratoryjnych; nawet jeśli doświadczenia nie kończą się ich śmiercią. Większość badań jest 

bowiem prowadzona bez żadnego znieczulenia – czasami wynika to z konieczności, kiedy 

środek przeciwbólowy mógłby zakłócić wynik eksperymentu; w wielu przypadkach wszakże 

o tym się po prostu nie myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o istoty nie wzbudzające powszechnej 

sympatii, np. szczury. 

Ważnym aktem na drodze do objęcia zwierząt doświadczalnych coraz lepszą ochroną 

było ogłoszenie w roku 1978 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, pod egidą UNESCO. Jej 

sednem było uznanie przez człowieka prawa zwierząt do życia. Tylko tyle. I aż tyle. 

Obowiązująca dziś w Polsce ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych z 2015 r. – zastępująca kilka wcześniejszych aktów prawnych z 

tym związanych, między innymi ustawę o ochronie zwierząt z 1997 r. i ustawę z 2005 r. o 

doświadczeniach na zwierzętach – uchwalona została celem implementacji do krajowego 

prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych. Jak każdy akt prawny dotyczący tak złożonej i 

kontrowersyjnej materii, ustawa ma i zwolenników, i przeciwników. Ci pierwsi zazwyczaj 

argumentują, że lepiej coś robić, nawet ułomnie, niż nie robić niczego; ci drudzy – chwaląc 

szereg rozwiązań, wskazują jednocześnie na braki, uważając możliwość ich wyeliminowania 

za realną, wymagającą tylko woli politycznej. Nie miejsce tu na wdawanie się w szczegóły, 

należy tylko wspomnieć, że zasadniczym celem ustawy jest, jeśli nie całkowite 

wyeliminowanie, to przynajmniej znaczne ograniczenie badań niepotrzebnych, również 

poprzez zastosowanie metod alternatywnych, a ponadto zminimalizowanie bólu i cierpienia 

zwierząt. 

Normą w krajach cywilizowanych są obecnie tzw. komisje etyczne, funkcjonujące na 

szczeblu rządowym bądź przy instytucjach naukowych. Są to struktury kontrolujące sposób 

obchodzenia się ze zwierzętami laboratoryjnymi. W Polsce do roku 1998 działały one 

nieformalnie. Dopiero ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r. określiła ich prawny status. 

Uchwały Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach dotyczą, na przykład, 

obowiązku podawania, we wniosku o zgodę na przeprowadzenie badań na zwierzętach, 

składu testowanej substancji czy kwestii stosowania jak najmniej bolesnych metod 

znakowania zwierząt laboratoryjnych. 

Opinie o wykorzystywaniu zwierząt do badań naukowych w Polsce są jednak dla 

naukowców niezbyt pochlebne. Znaczna część zwierząt jest męczona i zabijana bez potrzeby. 

Dlaczego? Bo służą do doświadczeń, które nic nowego do nauki nie wnoszą, a nawet do 

takich, które były przeprowadzane już wcześniej i ich wyniki są dostępne w literaturze. 

Zamiast się na nich oprzeć niektórzy „naukowcy” wolą poświęcić żywe istoty dla 

uzasadnienia swoich „naukowych” badań. 

Ponad 160 jednostek naukowych i doświadczalnych ma w Polsce uprawnienia do 

eksperymentowania na zwierzętach. Co roku wykorzystują do badań średnio ćwierć miliona 

zwierząt. 

Nauka jako całość, a poszczególni badacze każdy z osobna, muszą w swoim sumieniu 

rozważyć główny problem związany z prowadzeniem eksperymentów na zwierzętach. Takie 

badania mają sens, gdy się uzna, iż zwierzę – mysz, szczur czy królik – jest na tyle podobne 
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do człowieka, że wyniki doświadczeń można odnieść do ludzkiego organizmu. Jeśli nie, 

zabijanie niewinnych istot jest nie tylko odrażające, ale i niepotrzebne. Ale jest i druga strona 

medalu – gdy uznamy, że badania takie mają sens, bo zwierzęta są podobne do ludzi, musimy 

też zaakceptować fakt, iż cierpią one tak samo, jak cierpielibyśmy my. 
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Burza w szklance wody? 
 

 

 

W lipcu 1989 r. Wasilij Primka zbierał grzyby nad brzegiem rzeki Noren na Ukrainie. 

W pewnej chwili cisnął do wody niedopałek papierosa. Rzeka wybuchła. Zanieczyszczona 

niedawnym wyciekiem ropy paliła się przez kilka godzin. 

Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak niezwykłą substancją jest woda. Trudno o coś 

bardziej zwyczajnego, może poza powietrzem. A jednak pozory mylą. Nie przez przypadek 

życie na Ziemi powstało w wodzie. I nie bez powodu bez niej jest niemożliwe. 

W temperaturze ujemnej woda zamienia się w lód o gęstości 0,92 g/cm
2
 (pod 

normalnym ciśnieniem). Tymczasem gęstość wody w okolicach 0 st. C szybko wzrasta i przy 

+4 st. osiąga 1 g/cm
2
. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ dzięki temu, że w niskich 

temperaturach gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody, lód pływa po powierzchni, co 

zapobiega całkowitemu zamarznięciu zbiornika wodnego. A to sprawia, że organizmy żywe 

mogą zimą przetrwać pod lodem w rzekach i jeziorach. 

Inną ważną cechą wody jest to, że jej gęstość przy zmianie ciśnienia ulega tylko 

niewielkim wahaniom. Dzięki temu w głębinach morskich, pod ogromnym ciśnieniem, 

istnieje życie. 

Trudny do przecenienia jest wpływ wielkich akwenów wodnych na klimat. Woda 

charakteryzuje się największym ciepłem właściwym ze znanych substancji, co oznacza, że do 

ogrzania pewnej ilości wody potrzeba więcej ciepła, niż do ogrzania innej substancji. Dlatego 

oceany długo „trzymają” ciepło, trudniej się ochładzają i ogrzewają. Dzięki temu masy wody 

łagodzą klimat (nad morzem w lecie jest chłodniej, a zimą cieplej). 

Woda jest głównym składnikiem materii organicznej. Jej mała lepkość (tarcie cząstek 

wody jest stosunkowo niewielkie, więc nie spowalnia mocno jej ruchu) umożliwia 

przenoszenie w organizmie substancji niezbędnych do przemiany materii. Bez wody nie mogą 

zachodzić reakcje chemiczne, a bez nich nie ma życia. 

W ludzkim ciele znajduje się ok. 70% wody. Cóż to jest wobec niektórych gatunków 

roślin i zwierząt, które z wody składają się w ponad 90%! Ale i tak w przypadku ludzi utrata 

zaledwie kilkunastu procent wody oznacza niechybną śmierć. 

Cechy biochemiczne wody są unikatowe, ale może jeszcze bardziej fenomenalna jest 

jej wszechobecność w każdej sferze ludzkiego życia. Służy nie tylko konsumpcji, ale także 

przemysłowi, rolnictwu, energetyce, higienie, rekreacji, a nawet religii. W chrześcijańskim 

sakramencie chrztu woda oznacza łaskę oczyszczenia. Podobną rolę w hinduizmie spełnia 

nurt świętej rzeki Ganges. To tylko przykłady. Można by się zatem spodziewać, że ludzkość 

traktuje wodę jak najcenniejszy skarb. Niestety, nic bardziej błędnego. 

Ktoś kiedyś zaproponował żartem, by Ziemię przemianować na Wodę, bowiem 

dominują na niej oceany. Ale oceany – to woda słona. Woda słodka, ta, której potrzebujemy 

najbardziej, stanowi zaledwie 2,5% ogólnych zasobów wodnych ziemskiego globu. W 

dodatku, większość z niej jest zmagazynowana w czapach lodowych Grenlandii, Arktyki i 

lodowcach górskich. Reszta to wody gruntowe. Zaledwie 0,01% ogólnej objętości wody na 

Ziemi stanowią jeziora, rzeki i opady atmosferyczne. Właśnie z wód powierzchniowych 

korzystamy najbardziej i zarazem najsilniej je zanieczyszczamy. 

Przytoczona na początku przygoda Wasilija Primki to nie jedyny taki wypadek w 

dziejach zatruwania rzek. Przed ćwierćwieczem paliła się rzeka Cuyahoga, w Cleveland, w 
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Stanach Zjednoczonych. Obecnie, choć rzeka ta nadal jest zanieczyszczona, nie grozi jej już 

zapalenie się, co stanowi sukces wprowadzonego w 1972 r., w USA, programu ochrony wód 

– tzw. „Clean Water Act”. Pomimo tego, nadal wiele amerykańskich rzek i jezior jest 

zanieczyszczonych. W Europie jeszcze w latach 80. do Renu dostawały się związki trujących 

metali, nawozy sztuczne i barwniki. 

A przecież nie tak dawno, bo do końca XVIII w., paryżanie pili wodę nie oczyszczaną, 

bezpośrednio z Sekwany. Zaś członkowie brytyjskiego parlamentu, jeszcze na początku XIX 

w., mogli z mostu westminsterskiego łowić w Tamizie łososie. 

Nadal wiele fabryk, zrzucając ścieki do rzek, przestaje się nimi interesować. 

Tymczasem w przyrodzie nie ma łatwych rozwiązań. Woda bezustannie krąży: parując, 

kondensując się w chmury, opadając w postaci deszczu bądź śniegu, przesiąkając w głąb 

gruntu, spływając strumieniami i rzekami do jezior i mórz, znów parując i tak dalej. Rocznie 

połowa wody opadowej natychmiast paruje i wraca do atmosfery, nieco ponad 40% spływa 

do zbiorników wodnych, a reszta zasila wody gruntowe. Ten mechanizm sprawia, że woda 

ma szansę częściowo się oczyścić, ale z drugiej strony, substancje szkodliwe mogą się 

rozprzestrzeniać bardzo szeroko. Nawet jeśli deszcz jest stosunkowo „czysty”, to i tak może 

przyczynić się do wzrostu skażenia wód, spłukując zanieczyszczenia z gleby. W miastach 

stężenie zanieczyszczeń w tych tzw. ściekach opadowych dorównuje stężeniu w ściekach 

odprowadzanych z gospodarstw domowych. 

Termin „kwaśny deszcz” ukuł ponad sto lat temu brytyjski chemik Robert A. Smith. 

Chodzi o zbyt wysoką kwasowość wody deszczowej, czyli wysokie stężenie jonów H+. W 

kroplach takiego deszczu można znaleźć także dużo azotanów, siarczanów, ołowiu i 

zanieczyszczeń organicznych. 

Kwaśny deszcz powstaje przede wszystkim wskutek emisji do atmosfery dwutlenku 

siarki przez kotłownie węglowe i zakłady przemysłowe, oraz emisji tlenków azotu 

pochodzących głównie ze spalin samochodowych. Tlenki azotu i siarki utleniają się w 

atmosferze, tworząc kwasy siarkowy i azotowy, które następnie, opadłszy wraz z deszczem 

lub śniegiem, stanowią wielkie zagrożenie dla czystości wód i żyjących w nich organizmów. 

Zanieczyszczenia wód można podzielić na kilka kategorii. Zanieczyszczenia 

chemiczne: organiczne (np. oleje mineralne, pestycydy, ropa naftowa) i nieorganiczne 

(chlorki, fosfor, azot), a także detergenty, sole metali ciężkich itp. Zanieczyszczenia fizyczne 

to zawiesiny, cząstki gleby, szczątki obumarłych organizmów. Do zanieczyszczeń 

fizjologicznych należą substancje, które wpływają na zapach i smak wody: fenol, 

siarkowodór. Nadmierny rozwój bakterii, wirusów i robaków to zanieczyszczenia 

biologiczne, mogące sprzyjać rozpowszechnianiu się wielu chorób. Ze ścieków zrzucanych 

przez zakłady wykorzystujące izotopy promieniotwórcze mogą pochodzić skażenia 

substancjami radioaktywnymi. Długi czas rozpadu sprawia, że łatwo gromadzą się w 

łańcuchu pokarmowym. Na przykład stężenie względnie krótkożyciowego izotopu fosforu, 

fosforu-32, w ciele wodnych bezkręgowców może być 35 razy wyższe niż w wodzie. W ciele 

kaczek, żywiących się bezkręgowcami, jest go już 7,5 tys. razy więcej. W jajach kaczek 

stężenie wzrasta 200 tys. razy. W samym żółtku fosforu-32 jest 2 mln razy więcej niż w 

wodzie! 

Głównymi sprawcami degradacji wód są: przemysł, rolnictwo i gospodarstwa 

domowe. Ścieki bytowo-gospodarcze i miejskie powodują zamulanie zbiorników wodnych, 

zużywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie, wzrost liczby chorobotwórczych drobnoustrojów. 

Wody gruntowe są zanieczyszczane głównie tam, gdzie istnieją szamba; ich nieszczelność 

powoduje skażenie związkami azotowymi i metalami ciężkimi. Na terenach wiejskich 

głównym czynnikiem zanieczyszczania wód jest rolnictwo, oparte na nawozach sztucznych i 

środkach ochrony roślin. Substancje te, spłukiwane przez deszcze bądź trafiające do wód w 

wyniku opylania pól z samolotów, należą do najbardziej niebezpiecznych. 
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Największym trucicielem jest jednak przemysł, np. zakłady azotowe, przemysł 

barwników, farmaceutyczny, garbarski, metalurgiczny, celulozowo-papierniczy (a zatem 

nawet drukowanie apeli o ochronę wód – szkodzi im!). 

Szkodę może wyrządzić wodzie nie tylko jej zanieczyszczenie, ale też podgrzanie. 

Elektrownia wodna, pracująca w obiegu otwartym, zużywa nawet kilka tysięcy metrów 

sześciennych wody na dobę. Woda ta wraca do rzeki podgrzana, co może sprzyjać 

nadmiernemu rozwojowi glonów, a także wpływać niekorzystnie na organizmy wodne. 

W wodach zachodzi zjawisko częściowego samooczyszczania się. Jest to głównie 

zasługa drobnoustrojów, które przetwarzają zanieczyszczenia na substancje nieszkodliwe. 

Proces to żmudny i niezwykle złożony. W tej „walce” o przywrócenie wodzie równowagi 

chemicznej i biologicznej uczestniczą także organizmy wyższe: glony, gąbki, skąposzczety, 

mięczaki itp. Ich wspólny wysiłek zmniejsza poczynione przez ludzi szkody, ale, oczywiście, 

nie jest w stanie poradzić sobie z prawdziwymi klęskami. A te wciąż się zdarzają. 

31 stycznia 2000 r. w rumuńskiej kopalni złota w Baia Mare przelał się zbiornik ze 

ściekami. Do Cisy dostało się ok. 100 tys. m
3
 roztworu cyjanku potasu. Usiłowano go 

neutralizować nadchloranem sodu, co zaszkodziło jeszcze bardziej. Rzeka umarła. Wyginęły 

ryby ponad 60 gatunków, w tym kilku endemicznych. Nie przeżyły nawet bakterie. Była to 

największa katastrofa ekologiczna w Europie Środkowej. 

Podobny wypadek wydarzył się 25 kwietnia 1998 r. w Hiszpanii. Z pękniętego 

zbiornika trujących ścieków w kopalni Aznalcollar, niedaleko Sewilli, wylało się 5 mln ton 

szkodliwych substancji. Życie w rzece Guadiama przestało istnieć. Cudem tylko udało się nie 

dopuścić do skażenia słynnego rezerwatu przyrody Doñana. 

Amazonka, największa rzeka na Ziemi, ginie z powodu zatrucia rtęcią. W 1979 r. 

wybuchła tam gorączka złota trwająca do dziś. Do płukania złota używa się rtęci, a ponieważ 

poszukiwaczy są tysiące, ilość tego niezwykle trującego metalu, gromadzącą się w rzece, 

liczy się w setkach ton. 

Ale bilansowi wodnemu zagrażają także mniej uchwytne czynniki. Na przykład, 

obniżanie się poziomu wód gruntowych na terenach zamieszkanych może być spowodowane 

prowadzeniem prac ziemnych, które zaburzają ciągłość warstw wodonośnych. Bardziej 

jednak katastrofalnym w skutkach czynnikiem jest wycinanie lasów. Lasy bowiem, 

szczególnie tropikalne, magazynują większe ilości wody niż wszystkie jeziora na Ziemi. Nad 

lasami łatwiej tworzą się chmury, dzięki parowaniu i transpiracji („pocenie się” roślin), co 

wpływa na ilość opadów. Lasy w Etiopii, jeszcze przed półwieczem rosnące na 40% 

powierzchni kraju, obecnie zajmują zaledwie 1%. Etiopia staje się pustynią, a klęski głodu są 

stałym zjawiskiem. 

Ponad 2 mld ludzi na świecie musi obyć się bez wystarczającej ilości wody pitnej. Na 

terenach, gdzie brak urządzeń sanitarnych stanowi realne zagrożenie, żyją 4 mld ludzi. Wiele 

miast w Indiach odprowadza nieczystości bezpośrednio do Gangesu. Według danych ONZ 

większość chorób w Trzecim Świecie jest skutkiem zanieczyszczenia wody pitnej lub braku 

sanitariatów. Codziennie od chorób przenoszonych drogą wodną umiera kilkadziesiąt tysięcy 

osób. 

Woda, ten tak cenny, niczym nie dający się zastąpić surowiec, marnuje się. Trzy 

czwarte całej słodkiej wody, zużywanej na świecie, służy do nawadniania upraw. Z tego 

większość jest tracona wskutek stosowania nieefektywnych technologii, głównie otwartych 

rowów irygacyjnych, z których ok. 80% wody paruje lub przecieka do gleby. Jest to problem 

niebagatelny, gdyż obszary nawadniane powiększyły się w XX w. pięciokrotnie. 

Nas, jako konsumentów wody, interesuje przede wszystkim jej czystość. Rozróżniamy 

trzy klasy czystości wód: klasa pierwsza to woda pitna, dla przemysłu spożywczego i hodowli 

ryb łososiowatych; woda klasy drugiej może być używana do hodowli innych ryb, na 
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potrzeby zwierząt gospodarskich, w kąpieliskach; klasa trzecia to woda dla pozostałego 

przemysłu, do nawadniania gruntów i ogrodnictwa. 

Nadal wielka ilość ścieków nie jest w Polsce poddawana żadnym procesom 

oczyszczania. Skutki są opłakane. Nie jest to jednak tylko polska specyfika. Choć to żadne 

pocieszenie, w dolnym biegu większości amerykańskich rzek nie ma wody zdatnej do picia. 

Polska, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, nie jest krajem zasobnym w wodę. 

Pod względem ilości wody na jednego mieszkańca zajmujemy w Europie miejsce w drugiej 

dziesiątce. Stawia to nas w niewiele lepszej sytuacji niż mieszkańców pustynnych krajów 

arabskich! 

Zasoby wodne świata kurczą się. Wprawdzie jej ilość szacuje się na 42 mln m
3
, co 

oznacza, że z kranu leciałaby przez 146 trylionów lat, ale to wcale nie jest dużo. 

Pięcioosobowa rodzina w kraju rozwiniętym zużywa rocznie w samej tylko toalecie 160 tys. l. 

Globalne zmiany klimatyczne, wywołane również przez działalność człowieka, powodują 

przemieszczanie się stref opadów, a nawet wysychanie rzek. Spektakularnym przykładem 

może być Huang-ho, piąta co do wielkości rzeka świata, która już kilkakrotnie nie dopłynęła 

do morza. W roku 1997 przez ponad 7 miesięcy koryto rzeki u ujścia było wyschnięte. Był  to 

wynik trwającej suszy, największej od półwiecza. Ona z kolei jest w dużej mierze efektem 

erozji spowodowanej nadmiernym wylesianiem. 

Takie klęski to potencjalne zarzewie konfliktów. Kto ma większe prawo do wody: ci, 

co żyją w górnym biegu rzeki, czy ci żyjący bliżej ujścia? Podczas długotrwałej suszy w 1991 

r. mieszkańcy Los Angeles mieli pretensje do farmerów, że zużywają zbyt wiele wody, przez 

co mniej dopływało do miasta. Na znacznie większą skalę problemy takie mogą wystąpić 

między państwami, np. między Indiami a Bangladeszem. Czy z epoki wojen o ziemię, łupy i 

surowce wejdziemy w epokę wojen o wodę? 
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Igraszki z klimatem 
 

 

 

W 1540 r. niemiecki żaglowiec schronił się przed sztormem w jednym z fiordów 

Grenlandii. Załoga zeszła na ląd, odkrywając tam kamienne ruiny, resztki szopy na łodzie, a 

także szczątki ludzkie. Nieznany mężczyzna, ubrany w focze skóry, ale noszący na głowie 

ostatni krzyk europejskiej mody – kapuzę – nie żył najwyraźniej od niedawna. Poza nim nie 

znaleziono innych ludzi. Były to smętne pozostałości kwitnącej niegdyś osady grenlandzkich 

Wikingów, potomków osadników, których na tę – wówczas znacznie bardziej niż dzisiaj 

gościnną – wyspę przywiódł sześćset lat wcześniej z Islandii Eryk Rudy. 

Grenlandczycy stali się ofiarami pogorszenia klimatu. Początkowo był dość łagodny. 

Tak łagodny, że Eryk Rudy, aby zachęcić ludzi do kolonizacji odległej wyspy, nazwał ją 

Zielonym Krajem, co dzisiaj brzmi jak żart. Ochłodzenie nie nastąpiło nagle, lecz stopniowo. 

Średnia temperatura spadała pogarszając warunki do uprawy roślin i hodowli zwierząt. 

Grenlandczycy mieli coraz większe trudności z zapewnieniem sobie podstaw egzystencji. 

Przez długi czas wyspa utrzymywała kontakty handlowe i kulturalne z Europą. Stopniowo 

zaczęły one zanikać, aż wreszcie statki przestały przypływać na Grenlandię. Jej mieszkańcy, 

coraz bardziej izolowani i skazani na kurczące się zasoby, wegetowali; głodując, karlejąc i 

stopniowo wymierając. Badania archeologiczne, podjęte w latach 20. XX w. przez 

Duńczyków, obejmujące obszar jednego z dwóch głównych obszarów osiedleńczych na 

Grenlandii – Osiedle Wschodnie (Eystribyggd), wykazały, że dalecy potomkowie Wikingów 

byli niedożywieni i schorowani, a ich średni wzrost obniżył się do 140–160 cm. Większość 

nie dożywała trzydziestki. 

Gehenna Europejczyków na Grenlandii to szczególnie jaskrawy przykład wpływu 

klimatu na ludzką społeczność. Ale nie jedyny. Sporo przesłanek przemawia za tym, że 

wahania globalnego klimatu stanowiły czynnik decydujący o rozwoju bądź upadku wielu 

cywilizacji. 

Początki ludzkiej kultury mogą mieć związek z ostatnim zlodowaceniem. Nie jest, być 

może, dziełem przypadku, że malowidła naskalne zaczęły powstawać w jaskiniach, w okresie, 

gdy służyły one naszym przodkom za schronienie przez zimnem. 

To samo zlodowacenie, wiążąc w lądolodzie ogromne masy wody morskiej, 

spowodowało obniżenie się poziomu oceanu i odsłonięcie pomostu lądowego z Azji do 

Ameryki Północnej. Wedle obowiązującej dziś teorii umożliwiło to ludziom zasiedlenie obu 

Ameryk około 20 tys. lat p.n.e. Po ustąpieniu lodowca poziom wody podniósł się i około 12 

tys. lat temu przodkowie Indian zostali „odcięci” na nowym kontynencie. 

Prawdziwa rewolucja wybuchła wraz z końcem epoki lodowej. Globalna zmiana 

klimatu przyczyniła się do powstania pierwszych wielkich cywilizacji. Na Bliskim 

Wschodzie, w Mezopotamii i w Dolinie Nilu sprzyjające warunki klimatyczne umożliwiły 

ludziom przejście od koczowniczego do osiadłego trybu życia. Niezwykle żyzne gleby na 

obszarach zalewowych i nawadnianych sprzyjały obfitym plonom, a dzięki nadwyżkom 

produktów rolnych niewielkie początkowo społeczności przekształciły się w społeczeństwo; z 

jego rozwarstwieniem, podziałami i konfliktami. A także – wojną. Przemoc w świecie 

zbieraczy nie przypominała tego, co określamy mianem wojny. Nie było bowiem zasobów, o 

które warto było walczyć i które opłacało się zagarnąć. Nie istniały terytoria, z których po 
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aneksji można było czerpać korzyści. Nie było podstaw do budowania imperiów. To 

wszystko pojawiło się dopiero w świecie rolników. 

Dziś trudno uwierzyć, że tereny między Eufratem i Tygrysem to kolebka wspaniałych 

cywilizacji. Klimat, który pozwolił je stworzyć, przyczynił się do ich upadku. Upadku tak 

całkowitego, że jeszcze dwa wieki temu nie mieliśmy pojęcia o istnieniu Sumerów. Jedyny 

ślad po tej zapewne najstarszej cywilizacji pozostał w Biblii jako niejasne wzmianki o krainie 

Szinear. Sumer przeżywał wzloty i upadki; wreszcie Sumerowie zeszli ze sceny rozpływając 

się w masie innych ludów osiedlających się w Mezopotamii. Wciąż jednak na tym obszarze 

trwała cywilizacja, aż po katastrofalny najazd Tamerlana w XIV w. Mongołowie zniszczyli 

starożytny system irygacyjny tak skutecznie, że ludzie odeszli, a pustynia wkroczyła na te 

tereny grzebiąc miasta pod zwałami piasku. 

Ostatnie tysiąclecia oszczędziły nam wprawdzie tak gwałtownych zmian klimatu, jak 

podczas zlodowaceń, lecz nie brakowało wielu mniejszych wahnięć – ociepleń i ochłodzeń. 

Niektórym z nich przypisuje się – czasami nieco na wyrost – odegranie znaczącej roli w 

dziejach ludzkości. Poszukiwanie korelacji między fluktuacjami klimatu a ważnymi 

wydarzeniami historycznymi idzie może w niektórych przypadkach zbyt daleko, ale bywa 

pouczające. 

I tak, zmiana układu wiatrów, która spowodowała przesunięcie się strefy opadów na 

zachodnie stoki gór na Peloponezie i wywołała powtarzające się susze w centrum półwyspu, 

mogła doprowadzić do upadku kultury mykeńskiej około 1200 r. p.n.e. W tym samym okresie 

z trapionej powodziami równiny węgierskiej zamieszkujące ją ludy epoki brązu wyruszyły w 

kierunku Azji Mniejszej, gdzie wraz z innymi ludami – jako tzw. Ludy Morza – najechały 

państwo Hetytów, niszcząc je, a następnie usiłowały dokonać inwazji na Egipt ponosząc 

klęskę. 

Spadek temperatur w stuleciu między 500 a 400 r. p.n.e. mógł wygnać Germanów z 

ich siedzib w Skandynawii i skłonić do zasiedlenia ziem na południe i wschód od Bałtyku. 

Ocieplenie około roku 300 p.n.e. pomogło Aleksandrowi Wielkiemu podbić Persję i stworzyć 

imperium. Podczas tego samego, trwającego dobrych siedemset lat, do roku 450 n.e., okresu 

ciepła miała miejsce spektakularna ekspansja Rzymu, a na Dalekim Wschodzie – rozwój Chin 

i otwarcie Jedwabnego Szlaku. Rzym upadł, kiedy po roku 450 n.e. klimat ponownie się 

ochłodził powodując – być może – pogorszenie się warunków życia w Europie Środkowej i 

zmuszając zamieszkałych tam Germanów do ruszenia na południe, w granice Imperium 

Rzymskiego. Na tereny opuszczone przez plemiona germańskie napłynęli z kolei Słowianie. 

Te same zaburzenia klimatyczne pchnęły Hunów do wędrówki ku Europie. Dalej na południe, 

na Bliskim Wschodzie, wyludniła się słynna Petra, stolica państwa Nabatejczyków. Upadło 

też Timbuktu, wielkie swego czasu miasto na szlaku karawan przez Saharę, stolica Mali. 

Do dziś nie wiadomo, dlaczego Majowie opuścili swoje miasta i pozwolili, by na setki 

lat skryła je dżungla. Kultura istniejąca przez ponad 2 tys. lat, na wielkim obszarze 

południowego Meksyku i Półwyspu Jukatan, dobiegła kresu mniej więcej w czasie Chrztu 

Polski. Majowie jednak nie zniknęli, lecz egzystują do dziś na tym samym terenie, tyle że 

przestali wieść życie miejskie, odrzucając wszelkie atrybuty wysoko rozwiniętej cywilizacji. 

Są prostymi rolnikami. Co się właściwie stało? Podejrzenie pada na zmianę warunków 

klimatycznych, która sprowadziła na Amerykę Środkową długotrwałą serię suchych lat. Co 

ciekawe, niektórzy badacze łączą upadek Majów z początkiem osadnictwa Wikingów na 

Grenlandii. Optimum klimatyczne umożliwiło w 982 r. jej zasiedlenie przez emigrantów z 

Islandii, a następnie podjęcie przez syna Eryka Rudego, Leifa Erikssona, dalszych wypraw, 

na kontynent amerykański, do krainy, którą nazwał Winlandią od dojrzewającej tam winnej 

latorośli. To samo optimum, nazywane ciepłą epoką średniowieczną, okazało się jednak nie 

najlepsze dla Majów, bowiem w tamtym rejonie świata przejawiło się przede wszystkim w 

wieloletnich, trwających być może nawet dwa wieki, uporczywych suszach. Jak się wydaje, 
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powtarzające się klęski głodu zniszczyły strukturę społeczną Majów, skłaniając ich do 

porzucenia miast, z całą ich kulturą, nauką i administracją, niemożliwą do utrzymania bez 

istnienia nadwyżek żywnościowych. 

Ocieplenie średniowieczne skończyło się wraz z nadejściem XIV w. Wieloletnie 

ulewy w Europie i Azji sprowadzały powodzie i niszczyły uprawy. W 1332 r. w Chinach 

doszło do największej powodzi w średniowieczu; mogło wówczas zginąć nawet kilka 

milionów ludzi. Tam też najprawdopodobniej wybuchła epidemia Czarnej Śmierci, która 

niedługo potem spustoszyła Europę, już i tak osłabioną klęskami głodu będącymi 

następstwem zmian klimatycznych. Apogeum głodu nastąpiło w latach 1315–1317. W 

trzydzieści lat później Czarna Śmierć zabiła średnio co drugiego mieszkańca Europy, a 

niektóre obszary – zwłaszcza w Europie Zachodniej – uległy całkowitemu wyludnieniu. 

Po średniowiecznym ociepleniu przyszło ochłodzenie tak znaczne, że nazwano je małą 

epoką lodową. W wiekach XV–XIX niektóre zimy były tak surowe, że Bałtyk całkowicie 

zamarzał i uruchamiano transport saniami z Pomorza do Szwecji. Stawiano nawet na lodzie 

przydrożne karczmy. Zamarzała Tamiza, a u wybrzeży Holandii mieszkańcy jeździli na 

łyżwach, co uwiecznili na swoich obrazach mistrzowie holenderskiego malarstwa. 

W połowie XIX w. trend się odwrócił i klimat zaczął się w szybkim tempie ocieplać. 

Średnia temperatura w Anglii wzrosła o 4 st. C. Sprzyjało to zwiększeniu plonów, a tym 

samym rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi populacji. Jednakże kłopot ze zmianami 

klimatu jest taki, że gdy w jednym miejscu są to zmiany korzystne, w innymi niekoniecznie. 

Ocieplenie stworzyło optymalne warunki do rozwoju zarazy ziemniaczanej i w rezultacie na 

Irlandię, w której głównym źródłem pożywienia były ziemniaki, spadła straszliwa klęska 

głodu. Ponad milion osób zmarło, a drugie tyle wyemigrowało do Ameryki Północnej. 

Głód jest zresztą tak silnie powiązany ze zmianami klimatu, że i dzisiejsze klęski 

głodu w Etiopii, Sudanie czy Somalii mają zapewne swoje źródło w globalnych zmianach 

klimatycznych. Prawdopodobną przyczyną jest powolne przesuwanie się strefy opadów 

następujące od połowy XX w.; być może wskutek efektu cieplarnianego. 

Warto dodać, że i samo powstanie gatunku Homo sapiens możliwe było dzięki 

zmianom klimatycznym. Nie byłoby zapewne dwunożności i inteligencji, gdyby nasz 

praprzodek nie zszedł z drzewa, co nastąpiło wskutek osuszania się klimatu i powstawania 

sawann w miejsce lasów. A był to dopiero pierwszy z szeregu bodźców klimatycznych, które 

pchnęły praczłowieka na wyboistą ścieżkę ku rozumności. 

Obecnie człowiek, czy chce tego, czy nie, sam kształtuje klimat. Czy podcina gałąź, na 

której siedzi? Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery daje widoczne efekty w postaci 

coraz wyraźniejszych anomalii klimatycznych. Czy ktoś pamięta, kiedy w Polsce była 

ostatnia prawdziwa zima? Nadal nie rozumiemy mechanizmów rządzących globalnym 

klimatem, ale, jak dziecko, beztrosko przy nich manipulujemy. Przytoczone wyżej przykłady 

pokazują, że jest to niebezpieczna zabawa. Opisane zmiany modeli klimatycznych, 

wywołujące niekiedy dramatyczne skutki, zachodziły przy wahaniach temperatury o 1–2 st. 

C. Tymczasem zmiany powodowane przez działalność człowieka mogą być kilkakrotnie 

większe. 
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Dywanik ze zderzaka 
 

 

 

Samochodów jest coraz więcej. Dla jednych stanowią oznakę statusu, innym 

dostarczają rozrywki, a niektórzy traktują je jak narzędzie pracy. Kto by się zastanawiał, 

dokąd trafiają samochody, które już nie nadają się do użytku? No, niby wiemy – na 

złomowisko. Ale przecież samochód nie składa się wyłącznie z blach... 

Każdego roku przybywa na świecie kilkadziesiąt milionów samochodów. W roku 

2018 sprzedano 96,5 mln nowych aut. Tymczasem jeszcze w roku 1950 było na całym 

globie... 70 mln aut. Teraz jest już ponad miliard. Jeden samochód przypada średnio na 

siedmiu mieszkańców naszej planety. Za najbardziej „zmotoryzowane” państwo jest 

uznawane maleńkie San Marino, gdzie każdy statystyczny obywatel ma dwa auta. 

Ten wzrost nie ominął także Polski. W 1990 r. było zarejestrowanych 5,2 mln aut. W 

roku 1999 po polskich drogach jeździło już niemal 9,3 mln samochodów osobowych i 1,7 mln 

samochodów ciężarowych. Obecnie jest ich w sumie 22 mln. 

Samochody starzeją się coraz bardziej; w tym sensie, ze wydłuża się czas ich 

eksploatacji. Po Europie jeżdżą coraz starsze auta. W roku 2004 średni wiek samochodu w 

krajach Unii Europejskiej wynosił 8,4 roku. Dziś jest to już 9,8 roku. W Stanach 

Zjednoczonych używa się aut jeszcze dłużej – średnio przez 11,5 roku (w roku 2008 średnia 

wynosiła 10 lat). W Polsce natomiast – aż przez 17 lat, co wiąże się głównie z faktem, że 

kupujemy już stare auta, sprowadzane z zagranicy. 

Pewnego dnia te wszystkie pojazdy ulegną, w taki czy inny sposób, zużyciu. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że z czasem złomowiska zajmą więcej miejsca niż parkingi. W 

krajach szczególnie mocno zmotoryzowanych składowiska zużytych opon ciągną się niekiedy 

kilometrami. 

 

Blachy do młyna 
 

Samochód oddany do złomowania w firmie posiadającej koncesję na prowadzenie 

auto-recyklingu przechodzi szereg etapów zanim odzyska się z niego wszystko, co może się 

jeszcze przydać. Przede wszystkim usuwa się podzespoły i materiały niebezpieczne, takie jak 

akumulator, zbiornik gazu (jeśli był to samochód zasilany gazem), filtry, a także płyny (płyn 

hamulcowy, olej silnikowy i przekładniowy, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, paliwo i 

substancję czynną klimatyzacji). 

Następnie auta dzieli się na takie, z których da się odzyskać wiele części i sprzedać 

jako części używane (głównie chodzi o auta stosunkowo nowe, po wypadkach), oraz na takie 

– są to najczęściej auta całkowicie wyeksploatowane – z których można odzyskać jedynie 

surowce. Te zaś klasyfikuje się w zależności od ich charakteru: metale (ołów, aluminium, 

mosiądz, platyna z katalizatorów, miedź z instalacji elektrycznej, blachy karoserii, złom tzw. 

gruby pochodzący z elementów zawieszenia i silnika), szkło, opony, wreszcie tworzywa 

sztuczne. 

Wszystkie te surowce trafiają do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich 

przerobem bądź – jak w przypadku niebezpiecznych płynów – utylizacją. 

Pełny system recyklingu samochodów jest trzystopniowy. Pierwszy jego element 

stanowią punkty odbioru pojazdów. Są to firmy, które przyjmują samochody do złomowania i 
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wystawiają odpowiednie dokumenty niezbędne do wyrejestrowania pojazdu, ale same aut nie 

przetwarzają, tylko – odpowiednio zabezpieczone – składują do czasu przekazania do 

następnego ogniwa sieci – do stacji demontażu. Tam auto zostaje poddane opisanej powyżej 

procedurze oczyszczania i odzyskiwania części i surowców. Trzecim ogniwem łańcucha są 

tzw. strzępiarki, czyli młyny przemysłowe, które rozdrabniają karoserię samochodu. Przy 

czym w trakcie rozdrabniania jest możliwe rozdzielenie rozmaitych frakcji surowców. Metale 

żelazne są oddzielane metodą magnetyczną, metale nieżelazne metodą elektrodynamiczną, 

zaś szkło, plastiki i inne substancje – metodą mechaniczno-pneumatyczną. 

System trzystopniowy jest zdecydowanie najlepszy, ale i najkosztowniejszy. Dlatego 

też stosuje sie również systemy jedno- i dwustopniowe. W jednostopniowym złomowane 

samochody trafiają od razu do strzępiarki, ale wcześniej muszą być oczyszczone z płynów i 

substancji szkodliwych. I w tym tkwi główny problem. W Polsce często się tego nie robi, 

więc uzyskana w procesie tzw. frakcja lekka (wszystkie surowce nie będące stopami żelaza), 

której ilość sięga 30 proc. całości odzyskanych materiałów, jest zanieczyszczona i nie nadaje 

się do dalszej obróbki. Systemu tego, jako bardzo nieefektywnego, nie stosuje się w wyżej 

rozwiniętych krajach. 

System dwustopniowy składa się z dwóch elementów: stacji demontażu i strzępiarek. 

Jest on zdecydowanie korzystniejszy ekonomicznie i ekologicznie od systemu 

jednostopniowego. 

 

Zbyt dużo plastiku 
 

Patrząc na samochód widzimy przede wszystkim blaszaną karoserię. Jednakże o 

standardzie i komforcie nowoczesnego auta decydują plastiki. Choć niewiele aut w historii 

produkowano – jak NRD-owskie trabanty – z plastiku, w rzeczywistości współczesne 

samochody są znacznie bardziej „plastikowe” niż dawniejsze. Warto porównać wnętrze 

nowego auta z tym sprzed lat kilkudziesięciu – ówczesna stylistyka może się dziś wydawać 

wręcz ascetyczna. Nie chodzi zresztą tylko o zmianę w gustach. Możliwości stosowania 

plastików są obecnie znacznie większe, a rozmaitość i jakość tworzyw sztucznych dalece 

przewyższają to, co było dostępne choćby w latach 60. W efekcie, ilość plastiku w 

nowoczesnym samochodzie może wynosić nawet 200 kg. 

Przyczyną takiego sukcesu tworzyw jest oczywiście ich wszechstronność. To materiał 

niemal idealny. Nie ma w sobie tej szlachetności, co drewno czy naturalny kamień, lecz 

wszędzie tam, gdzie względy użyteczności są ważniejsze od estetyki, jest niezastąpiony. 

Tworzywa są lekkie i wytrzymałe, mogą przybierać dowolne kształty i barwę, są łatwiejsze i 

mniej energochłonne w produkcji od stali. 

Nie da się więc na razie uniknąć stosowania tworzyw sztucznych w produkcji aut. 

Trzeba jednak pamiętać o drugiej stronie medalu. Problem, jaki stanowią dla środowiska 

naturalnego nawet pozornie niegroźne śmieci, najlepiej zilustruje kilka przykładów: 

zwyczajny papieros z filtrem rozkłada się dopiero po dwóch latach, guma do żucia po pięciu, 

papier po roku, puszki po napojach po tysiącu lat, a butelki ze szkła – po czterech tysiącach 

lat! Tworzywa sztuczne są, niestety, równie długowieczne. Także te, które kiedyś stanowiły 

część wymarzonych „czterech kółek”. 

Skoro póki co nie da się usunąć przyczyny, tj. używania plastiku w konstrukcji 

samochodów, to należy walczyć ze skutkami. Jednym ze sposobów jest recykling tworzyw 

sztucznych ze złomowanych aut. Producenci współczesnych pojazdów już na etapie ich 

konstruowania przewidują przyszłą konieczność poddania plastikowych elementów i części 

recyklingowi. Główną rolę odgrywa znakowanie takich części – odpowiednie symbole 

informują pracowników firmy złomującej o składzie chemicznym plastiku, co ułatwia 

segregację i późniejsze jego przetworzenie. 
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Trzy sposoby na odzysk 
 

Plastikowe części ze złomowanych aut wykorzystywane są na różne sposoby, co 

zależy, między innymi, od rodzaju materiału, stopnia zanieczyszczenia tworzywa czy od 

wielkości zdemontowanych elementów. Istnieją trzy zasadnicze metody recyklingu: 

materiałowa, surowcowa i energetyczna. 

Ta pierwsza to nic innego, jak przetworzenie danego elementu z tworzywa sztucznego 

na inną część w celu jej wykorzystania, zazwyczaj w odmienny sposób. Niekiedy taki 

„łańcuszek” kolejnych produktów może być całkiem długi. Przykładem niech będzie zderzak 

samochodowy z polipropylenu. Po złomowaniu auta można go przetworzyć na chłodnicę i 

zamontować w nowym pojeździe. Kiedy i on z kolei trafi na złom, z chłodnicy można zrobić 

części do układu wentylacyjnego. Następnym wcieleniem pierwotnego zderzaka mogą być 

dywaniki wykonane ze zużytych części układu wentylacyjnego. Dywaniki wreszcie da się 

przerobić na paliwo. 

Drugą metodą jest recykling surowcowy. W tym przypadku nasz zderzak jest 

„rozkładany” na substancje chemiczne, z których został wykonany. Surowiec ten służy 

następnie do wytwarzania tworzyw wykorzystywanych w produkcji nowych części 

samochodowych. 

Celem recyklingu energetycznego jest odzyskanie części energii włożonej pierwotnie 

w wyprodukowanie przykładowego zderzaka. Innymi słowy, tworzywa sztuczne jako 

surowiec o wartości opałowej wyższej od węgla spala się dla uzyskania ciepła. 

Jak wszystko, także i te metody recyklingu mają swoje wady i zalety. 

Niewyrafinowany technologicznie recykling materiałowy jest związany z koniecznością 

dokładnej segregacji i oczyszczania odpadów plastikowych. Nie dotyczy to pozostałych 

metod, ale one z kolei mają inne wady. Recykling surowcowy wymaga skomplikowanych 

instalacji, wysokich temperatur i ciśnienia, stosowania katalizatorów, a to znacznie podraża 

całą procedurę. Stosunkowo mniej kłopotliwe technicznie i tańsze jest spalanie plastiku, ale 

na to wciąż brak szerokiej społecznej akceptacji, choć współczesne technologie spalania 

tworzyw sztucznych są już wysoce bezpieczne. 

 

Odpad wartościowy... i kłopotliwy 
 

Większość aut złomowanych w krajach Europy Zachodniej poddaje się recyklingowi, 

jednakże głównie celem odzyskania cennych metali użytych do produkcji samochodów. 

Recykling tworzyw sztucznych wciąż jeszcze nie jest powszechnie stosowany, choć tendencja 

jest wyraźnie rosnąca. 

W naszym kraju wygląda to podobnie, lecz na mniejszą skalę. Dochodzi do tego 

jeszcze jeden element, a mianowicie odzyskiwanie ze złomowanych pojazdów sprawnych 

części przeznaczonych do montażu w używanych autach. W większości przypadków 

działanie firm zajmujących się „recyklingiem” aut sprowadza się właśnie do tego. Pozostałe 

metalowe elementy trafiają do hut, a odpady plastikowe – na wysypiska. 

Ilość aut w Polsce rośnie lawinowo. Znacznie więcej przybywa niż zostaje 

wycofanych z eksploatacji. Te nożyce rozwierają się coraz szerzej. Szacuje się, że tylko jedna 

trzecia aut ulega złomowaniu. Wielu właścicieli nie trudzi się nawet ich wyrejestrowywaniem 

i oddawaniem na złom. Na podwórkach czy chodnikach stoją, niekiedy latami, niszczejące 

pojazdy, którymi nikt się nie przejmuje. 

Co więcej, znaczny odsetek wraków trafia nie do firm zajmujących się prawdziwym 

recyklingiem, lecz na złomowiska, gdzie nikt nie kłopocze się, na przykład, osuszaniem 

pojazdów z niebezpiecznych płynów i przekazywaniem ich do utylizacji, bo to kosztuje. To 
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nic innego niż szara strefa prosperująca dzięki temu, że przeciętny Kowalski nie martwi się 

faktem, co stanie się z jego autem po technicznej śmierci. Jak się oblicza, do tego rodzaju 

„recyklingu” trafiło w ciągu ostatnich dziesięciu lat co najmniej kilkanaście milionów 

samochodów. Wszystkie one z pewnością pozostawiły po sobie jakiś niepożądany ślad w 

środowisku naturalnym. 

Złomowany samochód staje się odpadem. W pewnym sensie jest to odpad 

wartościowy, jako źródło cennych surowców, ale z drugiej strony – stanowi odpad 

kłopotliwy, niebezpieczny dla środowiska. Trudno wszakże wymagać, by komuś, kto idzie do 

salonu po nowe, wymarzone auto, spędzało to sen z powiek. Wiele z rzeczy, którymi się 

otaczamy, stanowi takie zagrożenie, a przecież z nich nie zrezygnujemy. Dlatego potrzebny 

jest globalny system utylizacji wyeksploatowanych samochodów, choć trzeba mieć 

świadomość, że nigdy nie będzie to obieg zamknięty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

Z czym do zsypu 
 

 

 

W lipcu 2003 r. ulewne deszcze doprowadziły na Filipinach do katastrofy. Na 

dzielnicę slumsów na przedmieściach Manili zeszła lawina śmieci z gigantycznego 

wysypiska. Zginęło 46 osób, około 70 uznano za zaginione, a rannych zostało ponad 90. 

Większość ofiar stanowili ludzie szukający na górze odpadów surowców wtórnych. 

Ten tragiczny wypadek doskonale ilustruje podział współczesnego świata na tych, 

którzy wyrzucają śmieci i na tych, którzy nie mają czego wyrzucać, a nawet muszą korzystać 

z tego, co wyrzucają inni. Mieszkańcy garstki krajów rozwiniętych są „producentami” 

przeważającej ilości odpadów zalewających Ziemię. Statystyczny Amerykanin wyrzuca 

rocznie ponad 700 kg śmieci. Europejczyk od 200 do 700 kg, w zależności od stopnia 

zamożności danego kraju. Natomiast mieszkaniec Sudanu nie wyrzuca niczego, co da się 

ponownie wykorzystać. Zatrważające jest marnotrawstwo żywności – około 15 proc. 

żywności stałej, kupowanej przez obywateli USA, trafia na śmietnik. 

Do tych liczb należy dodać odpady przemysłowe, które w krajach rozwiniętych 

wytwarza się w ilości jednej tony na osobę tygodniowo. I to nie uwzględniając gazów 

odprowadzanych do atmosfery, których ilość jest ogromna – statystyczny obywatel USA 

przysparza Ziemi rocznie 20 ton dwutlenku węgla odpowiedzialnego za efekt cieplarniany. 

Mamy tu zresztą, jak w wielu innych dziedzinach ludzkiej działalności, do czynienia z 

klasycznym przypadkiem błędnego koła. Im zamożniejsi są obywatele jakiegoś kraju, tym 

więcej kupują, co napędza koniunkturę i intensyfikuje produkcję, dzięki czemu mogą 

kupować jeszcze więcej. A przy tym wytwórcy, którym zależy na sprzedaniu jak największej 

ilości towaru, prześcigają się w rzucaniu na rynek coraz to nowych wzorów, modeli i odmian 

swoich produktów, co staje się sygnałem do masowego wyrzucania rzeczy, które już są 

niemodne, i kupowania nowych. 

Z Nowego Jorku wywozi się codziennie ponad 16 tys. ton śmieci. Transportuje się je 

barkami na wysypisko Fresh Kills, na wyspie Staten Island, która jest już górą odpadów o 

wysokości 150 m. 

W krajach rozwiniętych zaczyna już brakować miejsca na składowanie odpadów. W 

USA u schyłku lat 70. było ok. 20 tys. wysypisk na odpady stałe. Obecnie ponad 15 tys. z 

nich jest już zamkniętych. 

Problem braku miejsca na składowanie odpadów przybiera niekiedy tragikomiczne 

wymiary. W 1987 r. miało miejsce wydarzenie, które śmiało można by nazwać śmieciową 

odyseją. Z Long Island wypłynęła barka z ładunkiem ponad 3 tys. ton odpadów i przez pół 

roku szukała portu, który zechciałby je przyjąć. Tułała się po oceanie od Pd. Karoliny aż po 

Belize i Wyspy Bahama, nigdzie nie uzyskując zgody na wyładunek. Wreszcie wróciła na 

Long Island. 

Jeszcze bardziej symptomatyczny był przypadek statku „Khian Sea”, który w roku 

1988 transportował 15 tys. ton toksycznych odpadów ze spalarni na Filipinach. Błąkał się od 

Karaibów aż po Azję Południowo-Wschodnią, ale nie znalazł nabywcy na swój ładunek. 

Wreszcie, po dwóch latach, zrzucił odpady w nieznanym miejscu, zapewne gdzieś na oceanie. 

W USA zdarzało się, że kierowcy cystern z odpadami płynnymi spuszczali ładunek w 

czasie jazdy wprost na szosę. Desperacja podsuwa też inne pomysły, jeszcze bardziej 

kontrowersyjne, a mianowicie eksportu śmieci. W USA powstał swego czasu projekt 
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wywożenia stałych odpadów na Wyspy Marshalla, na południowym Pacyfiku, co o tyle 

zakrawało na ironię, że mieszkańcy tych wysp zostali poszkodowani w wyniku 

napromieniowania podczas amerykańskich próbnych wybuchów nuklearnych w latach 50. 

Urzędnicy z Baltimore natomiast prowadzili w latach 90. rozmowy z rządem Chin w sprawie 

składowania odpadów komunalnych w Tybecie, który znajduje się pod chińską okupacją i nie 

może sam o sobie decydować. Organizacja Jedności Afrykańskiej, stanowczo protestująca 

przeciwko takim próbom, określiła to nawet jako „śmieciowy imperializm”. Podpisany w 

1989 r. traktat międzynarodowy, zwany Konwencją Basle, zakazał takich praktyk. 

Znamy je jednak z naszego własnego podwórka. Na początku lat 90. Europa 

Zachodnia ujrzała szansę w eksporcie odpadów do Europy Wschodniej, kusząc obietnicą 

zapłaty za pozwolenie na ich składowanie. Wiele takich transportów, zawierających 

niejednokrotnie odpady toksyczne i szkodliwe, zatrzymano na polskiej granicy. Ile trafiło na 

nasze wysypiska, nie wiadomo. 

Do pewnego stopnia wyjściem z impasu może być recykling – segregacja odpadów i 

powtórne wykorzystanie tych, które dadzą się jeszcze raz przetworzyć. Ale czy na pewno? 

Pomijając fakt, że segregacja odpadów wymaga dużej świadomości ekologicznej obywateli, 

nie przystosowany do tego jest sam przemysł. Produkty i opakowania są często wytwarzane w 

sposób utrudniający lub wręcz uniemożliwiający późniejsze przetworzenie. Najlepszym 

rozwiązaniem byłaby produkcja opakowań z tworzyw ulegających szybkiej biodegradacji. 

Plastykowa butelka po napoju jest praktycznie wieczna. Skłonić bakterie do „przerabiania” 

tworzyw sztucznych nie jest łatwo. Spore nadzieje pokłada się w dodawaniu do tworzyw 

skrobi, stanowiącej „przynętę” dla bakterii, ale wyniki są niejednoznaczne. 

Bakterie mogą być jednak w przyszłości pomocne. W żołądkach wielorybów 

grenlandzkich odkryto bakterie, które potrafią przerobić substancje ropopochodne na związki 

nietoksyczne. Jeszcze ciekawsze odkrycie czekało na naukowców w żołądkach... kóz i owiec. 

Żyją tam bowiem bakterie umiejące strawić trójnitrotoluen (TNT), czyli trotyl. Mogą być one 

wykorzystane do oczyszczania gleby wokół magazynów broni. 

O problemie, jaki stanowią dla środowiska naturalnego nawet pozornie niegroźne 

śmieci, niech świadczy kilka przykładów: zwyczajny papieros z filtrem rozkłada się dopiero 

po dwóch latach, guma do żucia po pięciu latach, papier po roku, puszki po napojach po 

tysiącu lat, a butelki ze szkła – po czterech tysiącach lat! 

Brak miejsca na składowanie odpadów wymusza budowę spalarni. Ale choć nierzadko 

umiejscawia się je w centrach miast (np. w Roskilde, w Danii), ich nieszkodliwość bywa 

kwestionowana. Wielu ekologów uważa, że spalanie śmieci to nic innego, jak przeniesienie 

ich z ziemi do atmosfery. Powstaje też inny problem – chociaż spalanie zmniejsza objętość 

odpadów o 90 proc., to popiół z pozostałych 10 proc. jest niezwykle toksyczny. A przecież 

musi być gdzieś składowany. 

Oczywiście, odpady odpadom nierówne. Czym innym jest ziemia wywożona np. z 

terenu budowy, a czym innymi odpady z przemysłu chemicznego. Chemia umożliwia nam 

życie na obecnym poziomie, ale trzeba pamiętać, że większość spośród 80 tys. stosowanych 

obecnie środków chemicznych produkowana jest w procesie, podczas którego powstają 

wysoce szkodliwe odpady. Roczna produkcja organicznych związków chemicznych wzrosła z 

1 mln ton w roku 1930 do 500 mln ton w roku 1990, a więc pięćsetkrotnie. W Stanach 

Zjednoczonych z przemysłu chemicznego pochodzi ponad dwie trzecie szkodliwych 

odpadów. Podobnie jest w innych krajach uprzemysłowionych. 

Szczególnie złą sławę zyskało w USA składowisko odpadów chemicznych Love 

Canal, w pobliżu wodospadu Niagara. Jest to dawny kanał na rzece Niagara, wykopany na 

początku XX w., a później wykorzystany do składowania odpadów chemicznych i zasypany. 

W latach następnych zbudowano na tym terenie osiedle mieszkaniowe. Po pewnym czasie 



53 

 

ukryte pod powierzchnią ziemi zagrożenie dało znać o sobie, kiedy na boisku szkoły 

podstawowej zaczęły przesiąkać spod ziemi chemikalia. 

W krajach rozwiniętych najwięcej miejsca na wysypiskach zajmują odpady 

papierowe: głównie gazety i opakowania. Ich ilość może przekraczać 50 proc. objętości 

składowiska. Około 20 proc. zajmują odpady ogrodowe i organiczne, w tym żywność. 10 

proc. – to tworzywa sztuczne. 

Najgroźniejsze są z całą pewnością odpady z przemysłu jądrowego. Izotopy 

niektórych pierwiastków promieniotwórczych są tak trwałe, że oddziałują na otoczenie przez 

tysiące, a nawet miliony lat. Słyszy się często uspokajające opinie, że energetyka jądrowa jest 

bezpieczna dla ludzi i środowiska, gdyż nie emituje zanieczyszczeń, jak elektrownie 

węglowe. To prawda, problem tylko w tym, że pomija się milczeniem kwestię odpadów. A 

jest to sprawa kluczowa. 

Najgorsza sytuacja panuje na terenie Rosji. Na przykład, od 1949 r. z fabryki bomb 

jądrowych w Czelabińsku spuszczano do pobliskiej rzeki i jeziora płynne odpady atomowe. 

Spowodowało to skażenie ogromnego obszaru wzdłuż rzeki Tieczy. Mieszkańców 

ewakuowano z dużym opóźnieniem. Niemal 30 tys. ludzi przez całe lata piło wodę i łowiło 

ryby w skażonej rzece. Obecnie Czelabińsk uważany jest za najbardziej napromieniowane 

miejsce na Ziemi. 

W Żeleznogorsku nadal stosuje się starą metodę usuwania odpadów 

promieniotwórczych poprzez wtłaczanie ich rurociągami pod ziemię, na głębokość od 200 do 

500 m. Między Murmańskiem a Nową Ziemią zatopiono w morzu ponad 17 tys. pojemników 

z odpadami atomowymi. Kwestią czasu jest tylko, kiedy zaczną rdzewieć. 

Do składowania odpadów z przemysłu jądrowego wykorzystuje się też nieczynne 

kopalnie. Ale nie da się ukryć, że na razie ludzkość nie usuwa odpadów promieniotwórczych, 

a tylko je magazynuje. Jako wątpliwej wartości prezent dla przyszłych pokoleń. 
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Z głową w chmurach... smogu 
 

 

 

Kłopoty z zanieczyszczeniem powietrza pojawiały się już cztery stulecia temu. W 

XVII-wiecznym Londynie zakazano palenia ognisk podczas sesji parlamentu, ponieważ 

mieszkańcy miasta dusili się dymem. 

Nie był to jeszcze osławiony smog (z ang. smoke – dym, fog – mgła), ale nie bez 

przyczyny termin ten powstał niewiele później właśnie w Anglii – ojczyźnie rewolucji 

przemysłowej, gdzie najwcześniej zaczęto odczuwać skutki coraz intensywniejszego 

wykorzystywania paliw kopalnych. Szczególnie od XVIII w., kiedy to Anglik, Abraham 

Darby, zastosował do wytapiania stali węgiel, zapoczątkowując spalanie tego surowca na 

skalę przemysłową. Następny wiek odkrył dla ludzkości nowe paliwo – ropę naftową. 

Pierwszy na świecie szyb naftowy postawił w roku 1854, w Bóbrce w Karpatach, odkrywca 

lampy naftowej – Ignacy Łukasiewicz. W kilka lat później rozpoczął pracę pierwszy szyb 

naftowy w Pensylwanii, stając się zalążkiem późniejszego gigantycznego przemysłu 

naftowego. Ropa z kolei zrodziła motoryzację, obecnie największego truciciela. 

Ogólnie rzecz biorąc, zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje – lotne, stałe 

czy płynne – których stężenie jest większe niż w czystym powietrzu. Wynika z tego, że 

definicję zanieczyszczenia może wyczerpywać bardzo wiele substancji, nawet jeśli są 

stosunkowo nieszkodliwe. Spośród bezliku związków chemicznych emitowanych do 

atmosfery w wyniku działalności człowieka kilka należy do kategorii szczególnie 

toksycznych i niebezpiecznych: tlenki azotu, siarki i węgla, a także pyły. 

Te ostatnie powstają przede wszystkim w wyniku spalania paliw stałych w 

elektrowniach i kotłowniach, które odpowiadają niemal w połowie za zapylenie powietrza w 

Polsce. Spalanie węgla generuje rocznie kilka milionów ton zanieczyszczeń stałych 

trafiających do atmosfery. Oprócz sadzy wdychamy też inne cząstki zanieczyszczeń 

pochodzące z przemysłu, przede wszystkim z cementowni, a także z przemysłu chemicznego 

i metalurgicznego. W ciągu roku na jeden kilometr kwadratowy naszego kraju opada 

kilkanaście ton pyłu różnego pochodzenia. Lecz takie uśrednienie nie oddaje w pełni powagi 

sytuacji. O ile bowiem w niektórych regionach opad pyłu może być niewielki, o tyle na 

obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych koncentracja zanieczyszczeń stałych może 

przyjmować wartości znacznie przekraczające dopuszczalne normy, jak na przykład w 

większości miast na Śląsku. 

Pył – którego wiele rodzajów jest silnie toksycznych – może być przyczyną wielu 

dolegliwości i chorób: od podrażnienia naskórka i chorób oczu, poprzez zapalenie górnych 

dróg oddechowych, aż po nowotwory płuc, krtani i gardła, czy astmę. 

Zanieczyszczenia chemiczne są jeszcze groźniejsze. Największy udział w nich ma 

dwutlenek węgla, współodpowiedzialny za efekt cieplarniany, a następnie dwutlenek siarki i 

tlenki azotu. Nadal jeszcze nie znamy całkowicie skutecznej metody odsiarczania spalin, stąd 

też ogromne ilości tego związku w atmosferze. Jak się oblicza, elektrociepłownia o mocy 100 

MW emituje rocznie ponad 10 tys. ton dwutlenku siarki. Dwutlenek azotu, którego 

„dostarczycielem” są w dużej mierze silniki samochodów, ma bardzo silne działanie 

toksyczne; w łagodniejszej formie przejawiające się w uporczywym kaszlu bądź bólach 

głowy, ale przy wyższym stężeniu może skutkować zaburzeniami krążenia, a nawet śmiercią. 
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W Polsce na przewlekłe choroby układu oddechowego – w dużej części związane z 

wdychaniem zanieczyszczonego powietrza – cierpi ok. 6 mln ludzi, a rocznie umiera 40 tys. 

Niedawne badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach może 

być nawet odpowiedzialne za niekorzystne zmiany we florze bakteryjnej jelit, niezbędnej dla 

prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zmiany te mogą wywołać tzw. nieswoiste 

zapalenie jelit (inflammatory bowel disease – IBD), na przykład chorobę Leśniowskiego–

Crohna. Nie wiadomo jednak jeszcze, jaki toksyczny czynnik zawarty w powietrzu ją 

powoduje. 

 

Przepis na londyńską mgłę 
 

Smog to mieszanina mgły i stałych zanieczyszczeń, tworząca się w warunkach 

pogodowych sprzyjających stagnacji powietrza nad miastem. Oczywiście, w skład tej iście 

zabójczej mikstury wchodzą też różne rodzaje zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych: 

lotnych węglowodorów, związków siarki i azotu, drobnoustrojów. Wiele z tych substancji ma 

działanie silnie rakotwórcze. Badania przeprowadzone we Francji wykazały, że w powietrzu 

miejskim znajduje się nawet do 30 cząstek pyłu na centymetr sześcienny, podczas gdy na wsi 

jedynie 1–2 cząstek. Jeszcze drastyczniejsza różnica występuje w ilości mikroorganizmów – o 

ile w rejonach górskich w jednym metrze sześciennym powietrza można znaleźć kilkanaście 

drobnoustrojów, to w takiej samej objętości powietrza w centrum Paryża jest ich już niemal 

100 tys., a wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak dworce czy sklepy – nawet 

do kilku milionów. 

Londyn, gdzie zaczęła się światowa kariera smogu, jeszcze w 1951 r. został 

nawiedzony przez szczególnie silny jego atak. Gwałtownie wzrosła w powietrzu zawartość 

trójtlenku siarki, a zanieczyszczeń stałych – nawet dziesięciokrotnie. Ponad 4 tys. ludzi 

zmarło, a szpitale nie mogły nadążyć z przyjmowaniem chorych skarżących się na 

dolegliwości oddechowe i zaburzenia układu krążenia. Smog londyński z lat 50. XX w. 

nazywano nawet zabójczym. 

Jeszcze w latach 60. XX w. w Pittsburgu, w Pensylwanii, uważanym wówczas za 

najbardziej zanieczyszczone miasto świata, gromadziło się rocznie na jednym kilometrze 

kwadratowym 250 ton pyłów zawierających szkodliwe związki chemiczne. Smog był w 

całym tym rejonie szczególnie uciążliwy. Na przykład w roku 1948, w małym miasteczku 

nieopodal Pittsburga, atak smogu zabił dwadzieścia osób, a spośród 12 tys. mieszkańców aż 

42 proc. odczuło dolegliwości związane z okładem oddechowym i naczyniowo-sercowym. 

Podobnych zdarzeń z kilkudziesięcioletniego okresu między latami 20. a 70. XX w. 

można wymienić wiele. Jak choćby utrzymujący się przez pięć dni silny smog w całej dolinie 

Mozy, w Belgii, w roku 1930, który stał się przyczyną wielu przypadków chorób układu 

krążenia i oddechowego, a śmiertelność na tym obszarze wzrosła dziesięciokrotnie. 

Symbolem czasu może być los starożytnego egipskiego obelisku z Luksoru, 

zdobiącego obecnie plac Zgody (Place de la Concorde) w Paryżu. Został tam postawiony w 

roku 1836 i przez następne sto lat uległ znacznie większemu zniszczeniu, niż w ciągu 3 tys. 

lat pozostawania w Egipcie. Co znamienne, drugi, identyczny obelisk nadal zdobiący pylon 

świątyni w Luksorze, zachował się w wyraźnie lepszym stanie. Porównanie tych dwóch 

obiektów unaocznia, jak bardzo negatywny wpływ wywiera zanieczyszczenie powietrza 

również na budowle wzniesione przez człowieka. Widać też różnicę w jakości powietrza 

między uprzemysłowiona częścią świata a tą wciąż względnie „czystą”. 

Dziś prym w zanieczyszczaniu powietrza wiodą miasta azjatyckie, głównie w Chinach 

i Indiach. W największych tamtejszych metropoliach jest to bardzo poważny problem. Do 

tego stopnia, że turyści wybierający się na zwiedzanie Pekinu czy Szanghaju mogą mówić o 

szczęściu, jeśli trafią akurat na dni bez smogu. Stolica Indii, Delhi, zajmuje stałe miejsce w 
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gronie dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Badania przeprowadzone w 

roku 2015 wykazały, że połowa uczniów tamtejszych szkół (ponad 2 mln dzieci) cierpi na 

dolegliwości układu oddechowego. 

Największy udział w zatruwaniu powietrza w mieście mają spaliny samochodowe – 

jak się szacuje, około 60 proc. Ponad 30 proc. to szkodliwe substancje emitowane przez 

kominy budynków mieszkalnych, a reszta pochodzi od przemysłu, który w ostatnich latach 

poczynił znaczne postępy w ograniczaniu szkodliwej emisji. Naturalnie, jest to obraz 

uśredniony; każde miasto należy rozpatrywać jako przypadek indywidualny. W jednym jest 

bowiem więcej zakładów przemysłowych, w innym więcej starej substancji mieszkaniowej, 

jeszcze inne może stanowić węzeł komunikacyjny. Każde z nich ma swoją specyfikę 

decydującą o proporcjach poszczególnych czynników składających się na sumę 

zanieczyszczeń. 

Po miastach jeździ coraz więcej samochodów, a trzeba pamiętać, że każdy tysiąc aut 

emituje dziennie do atmosfery ponad 3 tony tlenku węgla i do 400 kilogramów lotnych 

węglowodorów. 

Chociaż centralne ogrzewanie słusznie jest uznawane za bardziej ekologiczne od 

pieców na węgiel, trzeba mieć na uwadze, że elektrociepłownie również odprowadzają 

zanieczyszczenia. I choć systemy filtrujące są coraz doskonalsze, nie zmienia to faktu, że 

przeciętna elektrociepłownia w taki czy inny sposób musi się uporać z około 500 tonami 

związków siarki dziennie. 

Polskie miasta należą do niechlubnej czołówki miast o najbardziej zanieczyszczonym 

powietrzu. Winne są zarówno stare samochody przekraczające normy emisji, jak i opalane 

byle jakim węglem, a nawet odpadkami, gospodarstwa domowe. W Warszawie zdarzają się 

dni, kiedy norma dotycząca ilości tzw. pyłu zawieszonego bywa przekraczana nawet 800-

krotnie, co stawia naszą stolicę w rzędzie dziesięciu metropolii o najwyższym na świecie 

stopniu skażenia atmosfery. Największe problemy zdarzają się zimą, kiedy to w Polsce 

nagminnie występuje ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego frakcji PM10 (o 

ziarnach mniejszych niż 10 mikrometrów) oraz PM2,5 (o cząstkach mniejszych niż 2,5 

mikrometra). Szczególnie groźny jest pył drobniejszy – przenika głęboko do płuc, a następnie 

jest rozprowadzany przez krew po całym organizmie. Przekroczenia norm występują zarówno 

w cyklu dobowym, jak i rocznym, przede wszystkim w miastach, ale także w południowych 

regionach Polski poza obszarem zurbanizowanym. Rozkład europejskiego stężenia pyłu 

PM10 pokazuje, że Polska – jako całość – jest najbardziej zanieczyszczonym pod tym 

względem krajem Unii Europejskiej. W innych państwach (jak we Włoszech czy na 

Węgrzech) jedynie pewne rejony są dotknięte przekroczeniami norm stężenia pyłu 

zawieszonego. 

Zanieczyszczone powietrze nie tylko stanowi zagrożenie dla zdrowia, ale wpływa też 

negatywnie na komfort życia w rozmaitych jego aspektach. Na przykład, powietrze miejskie 

jest mniej przejrzyste. Jak obliczono, liczba dni w Paryżu z widocznością wynoszącą ponad 6 

km zmniejszyła się o jedną trzecią w stosunku do sytuacji sprzed II wojny światowej. Cząstki 

pyłu w powietrzu rozpraszają też promieniowanie słoneczne, osłabiając jego siłę. 

Przeprowadzone w Wiedniu badania wykazały, że promieniowanie Słońca na wysokości 

katedralnej wieży było o kilka procent intensywniejsze niż na poziomie ulicy. Wystarczy więc 

warstwa zanieczyszczonej atmosfery o grubości kilkudziesięciu metrów, aby znacząco 

zmniejszyć ilość światła słonecznego docierającą do powierzchni ziemi. Aerozole zawieszone 

w powietrzu mogą zmniejszyć tę ilość nawet o 40 proc. Tym bardziej, że smog  może nie 

tylko odbijać, ale i pochłaniać promieniowanie słoneczne, jeśli składa się, na przykład, z 

drobin sadzy. 

Zmniejszenie nasłonecznienia może też mieć negatywne skutki zdrowotne związane z 

brakiem odpowiedniej dawki promieniowania ultrafioletowego, takie jak osłabienie 
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odporności organizmu, zagrożenie chorobami związanymi z awitaminozą, nasilenie się 

stanów depresyjnych. 

 

Nasz komin, wasz problem 
 

Jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza jest likwidacja niskich 

kominów. Warto to czynić jako działanie doraźne, ale należy pamiętać, że wysokie kominy 

tylko przenoszą problem ze skali lokalnej na globalną. Za ich sprawą zanieczyszczenia z 

wielkich miast nie niszczą już ich samych w takim stopniu, jak kiedyś, ale za to odciskają 

swoje piętno na obszarach odległych nieraz o setki i tysiące kilometrów. Na przykład, 

zanieczyszczenia z Londynu szkodzą lasom w Skandynawii, a z Pittsburga – przyrodzie na 

półwyspie Labrador. Nawet nad biegunem północnym zbierają się wiosną i zimą 

zanieczyszczenia, tworząc rodzaj smogu zwany ironicznie „arktyczną mgłą”. 

W roku 1999 ogromna chmura smogu utworzyła się nad Oceanem Indyjskim, z dala 

od obszarów zamieszkanych. Nastąpiło to w miejscu, gdzie na przełomie zimy i wiosny 

spotykają się dwie masy powietrza – jedna napływająca znad kontynentu azjatyckiego i druga 

znad południowo-wschodniego rejonu oceanu. Ta pierwsza jest zwykle mocno 

zanieczyszczona aerozolami (cząstkami o wielkości mikrometra lub mniejszymi) pochodzenia 

cywilizacyjnego. Wynikiem ścierania się tych dwóch mas powietrza jest silne zachmurzenie, 

które w połączeniu z wyjątkowo dużą ilością zanieczyszczeń poskutkowało powstaniem 

mieszaniny o charakterze miejskiego smogu. Aerozole wzmocniły zdolność chmur do 

odbijania światła słonecznego, co zaburzyło klimat całego regionu. Warstwa smogu zalegała 

do wysokości 3 kilometrów nad powierzchnią oceanu i składała się z azotanów, siarczanów, 

drobin sadzy i cząstek organicznych, a ponadto występowało w niej znaczne stężenie tlenku 

węgla. W rezultacie wpływ takiej mieszaniny na pogodę okazał się niezwykle 

skomplikowany. Z jednej strony bowiem chmury odbijają światło słoneczne, czemu sprzyjają 

też aerozole składające się z cząstek przezroczystych, co działa schładzająco; z drugiej – 

aerozole takie jak cząstki sadzy absorbują promieniowanie słoneczne, mają więc działanie 

odwrotne – ogrzewają lokalnie atmosferę. Wypadkowa tych przeciwstawnych sobie 

czynników jest trudna do przewidzenia. 

Idealnym rozwiązaniem kwestii smogu byłyby filtry o stuprocentowej skuteczności 

(ale takich na razie nie ma) lub korzystanie z paliw odnawialnych i ekologicznych, np. 

biomasy, jak w kotłowniach opalanych słomą (ale tych jest wciąż zbyt mało). 

Za pomysł ciekawy, lecz nie dający szans na skuteczne rozwiązanie problemu 

zanieczyszczeń powietrza, należy uznać budowę tzw. wież antysmogowych. Przypominające 

nieco silosy do przechowywania ziarna, liczące siedem metrów wysokości konstrukcje stoją 

już w Holandii i Chinach. Ich pomysłodawcą jest holenderski artysta i konstruktor Daan 

Roosegaarde. Działają jak odkurzacz – wciągają skażone powietrze, oczyszczają je i 

„wydychają” już pozbawione szkodliwych substancji i aerozoli. Ich wydajność sięga 30 tys. 

metrów sześciennych powietrza na godzinę. W pobliżu wieży zanieczyszczenie powietrza 

zmniejsza się nawet o dwie trzecie. Niemal połowę objętości odfiltrowanych zanieczyszczeń 

stanowi węgiel, z którego – po odpowiedniej obróbce pod wysokim ciśnieniem – uzyskuje 

się... diamenty. Co prawda, nie są to kamienie klasy Koh-i-noora czy Cullinana, są bowiem 

małe i ciemne, niemniej obrotny Holender stara się je rozreklamować jako „smogową 

biżuterię” – nie dość, że oryginalną, to jeszcze zapewniającą nabywcy poczucie, że 

przyczynia się do ochrony środowiska. Każdy kamień jest bowiem efektem oczyszczenia 

powietrza z tysiąca metrów sześciennych szkodliwych substancji. 

Nie jest to nowa koncepcja. W roku 2000 na pomysł oczyszczania spalin 

samochodowych i tworzenia z odpadowego węgla diamentów wpadli dwaj australijscy 

naukowcy. Zbudowali urządzenie, którego głównym elementem była niewielka – o 



58 

 

rozmiarach butelki szampana – komora wyposażona w mikrofalowy promiennik, który 

podgrzewając silnie spaliny powodował rozpad cząsteczek gazów na jony tworzące plazmę. 

Opuszczając komorę plazma stygła, a jej atomy łączyły się ponownie, lecz w cząsteczki 

proste, jak cząsteczka wody czy dwutlenku węgla. Pozostała po tym procesie sadza węglowa 

była dalej przetwarzana – ogrzewana ponownie, a następnie gwałtownie schładzana na 

szklanej płytce, w wyniku czego następowała krystalizacja do postaci diamentów. Podobnie 

jak w przypadku wież antysmogowych diamenty te (zwane diamentami karbonado) nie mają 

walorów jubilerskich, lecz są szeroko stosowane w przemyśle. 

Australijczycy nie przewidzieli wprawdzie takiego zastosowania dla swojego projektu, 

jakie wymyślił Daan Roosegaarde, lecz zasugerowali, iż urządzenie można by przystosować 

do montażu na kominach przemysłowych. 

Prawda jest jednak taka, że analogicznie do leczenia choroby nie powinniśmy 

ograniczać się do łagodzenia objawów, lecz starać się usunąć przyczynę. Jak ktoś słusznie 

zauważył komentując doniesienie o „smogowym odkurzaczu”, zamiast wytwarzać diamenty 

ze smogu lepiej byłoby wytwarzać je bezpośrednio z węgla zanim wykorzysta się go do 

„produkcji” smogu. Oczywiście, to żart, lecz spalanie węgla, prędzej czy później, będzie 

musiało przejść do historii. Oby nie za późno. 

Świat ocknął się dopiero w połowie XX w. Nadal trudno przesądzić, czy będzie mógł 

w przyszłości cieszyć się urokami czystego nieba. W miastach powinniśmy być na to 

szczególnie wyczuleni. Warto pamiętać, że mieszkając przy ruchliwej ulicy wdychamy tyle 

zanieczyszczeń, jakbyśmy palili paczkę papierosów dziennie. Skracamy sobie tym życie 

nawet o lat kilkanaście. 
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Z motyką na zagrożenia 
 

 

 

Norweski filozof Arne Naess wprowadził w 1973 r. pojęcie tzw. głębokiej ekologii. 

Uznaje ona ludzi za obcych na Ziemi. Według radykalnych poglądów Naessa jesteśmy jak 

wirusy atakujące i niszczące żywą tkankę naszej planety. Można zrozumieć rozsierdzenie 

intelektualisty obserwującego tempo degradacji środowiska. Warto jednak dostrzec także 

drugą stronę medalu – bezinteresowne wysiłki wielu ludzi, aby zahamować ten szał 

niszczenia. 

W czasie II wojny światowej jednym z najokrutniejszych epizodów było oblężenia 

Leningradu, trwające niemal trzy lata. Zmarło wówczas z głodu 600 tys. ludzi. Między 

innymi wielu naukowców z pierwszego na świecie banku nasion w Instytucie Upraw 

Roślinnych, stworzonym przez Nikołaja Wawiłowa, gdzie przechowywano niezwykle cenny 

z ekologicznego punktu widzenia zbiór nasion, również gatunków roślin już wymarłych. Nie 

byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że część z nich była jadalna... Szaleństwo? 

Bohaterstwo? 

 

Pańskie oko... 
 

Początkowo ludzie postrzegali Ziemię jako niewyczerpane źródło zasobów i 

prawdziwy „worek bez dna” dla wszelkiego rodzaju produktów ubocznych konsumpcji. Nic 

zresztą dziwnego – od momentu pojawienia się człowieka, 200 tys. lat temu, do czasów 

Cezara, żyło jednocześnie mniej niż 250 mln ludzi. Za Kolumba żyło ok. 500 mln. Nawet w 

drugiej połowie XVIII w. był tylko 1 mld ludzi. To naprawdę niewiele – obecnie więcej osób 

mieszka w samych Indiach czy Chinach. 

A jednak wizjonerzy pojawiali się już w starożytności. Być może nie przypadkiem 

właśnie w Indiach, zawsze gęściej zaludnionych niż inne rejony świata, mamy do czynienia z 

jednym z pierwszych znanych „ekologów”. Był nim wybitny indyjski władca, Aśioka, który 

w roku 242 p.n.e. zadekretował ochronę ryb, zwierząt i lasów. 

W ponad tysiąc lat później, również w Azji, prawa zakazujące polowania na ptaki w 

okresie wylęgu i na zwierzęta w czasie ich okresu godowego ogłosił chan mongolski, Kubilaj, 

władający również Chinami. Wspomina o tym w swych pamiętnikach Marko Polo. 

 

Artyści ekologii 
 

O ile w najwcześniejszym okresie przykład ochrony przyrody szedł z góry – z dworów 

królewskich i książęcych – o tyle w czasach późniejszych inicjatywa taka stała się prawdziwie 

oddolna. Ma to swoje uzasadnienie – poczynając od rewolucji przemysłowej wyższe sfery 

społeczeństwa, łącznie z rządami, były zainteresowane przede wszystkim w pomnażaniu 

majątku własnego i państwa. Żaden polityk przy zdrowych zmysłach nie nawoływałby do 

samoograniczeń w imię ochrony niewyczerpanych, zdawało się, zasobów przyrody. 

Tacy zapaleńcy mogli się wywodzić jedynie spoza plutokratycznego establishmentu. 

Tak się też stało. Pierwszy rezerwat przyrody na świecie został utworzony w wyniku starań 

grupy francuskich malarzy, którzy w 1853 r. wystąpili o objęcie ochroną podparyskiego lasu 
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Fontainebleau, gdzie – jak postulowali – miały się odbywać sesje artystyczne. Formalną 

ochroną objęto ten obszar w roku 1861 r. 

Międzynarodowe ruchy obrony przyrody pojawiły się na przełomie XIX i XX w., 

głównie za sprawą miłośników ptaków. Problem ochrony ptaków migrujących był przecież 

problemem globalnym. Rezultatem dwóch konferencji na ten temat, w 1895 i 1902 r. w 

Paryżu, było przyjęcie konwencji o ich ochronie, a następnie utworzenie w Londynie, w 1922 

r., Międzynarodowej Rady Ochrony Ptaków. Działała ona do II wojny światowej. 

Reaktywowana w 1983 r., w dziesięć lat później zmieniła nazwę na BirdLife International, 

pod którą funkcjonuje do dzisiaj. Jest to organizacja pozarządowa, stanowiąca federację 

organizacji ochrony ptaków z wielu krajów. 

Na kontynencie amerykańskim ruch na rzecz ochrony ptaków zaowocował 

utworzeniem Towarzystwa im. Audobona, od nazwiska słynnego przyrodnika 

amerykańskiego, ojca ornitologii w Nowym Świecie. 

 

Samotny bojownik 
 

Często naśmiewamy się z ludzi ogarniętych jakąś pasją, traktujemy ich jak 

„nawiedzonych”. Wydaje nam się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie doprowadzić do 

radykalnych zmian w jakiejś dziedzinie. Tymczasem to się zdarza. Oto przykład. W 1989 r. 

Lynda Draper z Ellicott City w stanie Maryland rozpoczęła batalię przeciwko koncernowi 

General Electric, po tym, jak podczas wymiany wadliwego kompresora w jej lodówce monter 

wypuścił z niego do atmosfery freony. Ignorujący ją początkowo koncern zmienił podejście, 

kiedy pani Draper dotarła aż do Kongresu i zagroziła wezwaniem do bojkotu wyrobów 

General Electric. Z czasem firma stała się liderem w ograniczaniu stosowania freonów. 

Pierwszym „indywidualnym” aktywistą na rzecz ochrony przyrody był Szwajcar Paul 

Sarasin. Zorganizowana przezeń w 1913 r., w Bernie, międzynarodowa konferencja 

zgromadziła delegatów z 17 państw, jednakże wybuch wojny pokrzyżował plany dalszej 

działalności. 

W okresie międzywojennym funkcjonowało w Brukseli i Amsterdamie 

Międzynarodowe Biuro Ochrony Przyrody, zorganizowane przez Holendra P. J. van 

Tienhofena. Stawiało ono sobie za cel propagowanie idei ochrony przyrody. 

Czasami działania pojedynczych ludzi mogą uratować nawet cały gatunek, choć nie 

zawsze w stanie dzikim. Chiński przedstawiciel jeleniowatych, milu, nie był już w XIX w. 

spotykany na wolności. Pewną liczbę egzemplarzy hodowano w niewoli, w parku cesarskim 

pod Pekinem. Europejski misjonarz, ojciec David, doprowadził w 1866 r. do wysłania kilka 

sztuk do Paryża. Dzięki temu gatunek przetrwał w Europie, bowiem park cesarski został w 

roku 1894 spustoszony przez wylew Huang-ho, a jelenie – wydostawszy się na wolność – 

padły ofiarą okolicznej ludności. Liczba przewiezionych do Europy milu stopniowo rosła i w 

sto lat później osiągnęła kilkaset osobników. Można je zobaczyć w wielu ogrodach 

zoologicznych. 

 

Szykany i zbrodnie 
 

Ludzie głoszący niepopularne prawdy często płacą za to wysoką cenę. Niekiedy 

spotykają ich tylko o szykany, a czasami dochodzi do zbrodni. 

W 1974 r. badania dr. Sherwooda Rowlanda z Uniwersytetu Kalifornijskiego 

doprowadziły do odkrycia gwałtownego wzrostu stężenia chloru w atmosferze, będącego 

rezultatem stosowania freonów. Po ogłoszeniu wyników badań naukowiec spotkał się z 

ostracyzmem we własnym środowisku – przestano go zapraszać na niektóre konferencje 
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naukowe, były one bowiem finansowane lub współfinansowane przez wielki przemysł, w tym 

przez firmy zarabiające na produkcji i sprzedaży substancji chemicznych. 

Kiedy Kenijka Wangari Matthai, która stworzyła Ruch Zielonego Pasa (Greenbelt 

Movement), organizowała kobiety do akcji sadzenia drzew, była więziona i prześladowana. 

Mimo to, w dziesięć lat zasadzono 8 mln drzew. 

Tod Barnett, były sędzia Sądu Najwyższego w Papui Nowej Gwinei i doradca 

premiera, musiał w 1989 r. uciekać z kraju po zaprezentowaniu wyników swoich badań nad 

wyrębem lasów w Papui Nowej Gwinei. 

Do tragedii doszło pod koniec 1988 r. Z poduszczenia grupy bogatych właścicieli 

ziemskich został zamordowany Chico Mendes, zbieracz kauczuku i przywódca ruchu 

sprzeciwiającego się niszczeniu amazońskiego lasu, wycinanego na drewno i pod pastwiska 

dla bydła. 

Najsłynniejszą chyba zbrodnią przeciwko ruchowi ekologicznemu było zatopienie w 

1984 r. flagowego statku organizacji Greenpeace – „Rainbow Warrior”. Brał on udział w 

proteście przeciwko francuskim próbom nuklearnym na atolu Mururoa. Kiedy stał w porcie 

Auckland na Nowej Zelandii, na jego pokład wdarli się francuscy komandosi i założyli 

ładunek wybuchowy. Zginął jeden z członków załogi. 

„Rainbow Warrior” – o ironio – stał się swego rodzaju sztuczną rafą koralową, 

schronieniem dla wielkiej liczby morskich organizmów, zalążkiem życia. 

 

Polak też potrafił 
 

Już w średniowiecznej Europie – niezbyt przecież proekologicznej – królowie i 

książęta polscy próbowali uchronić przed zagładą gatunek największego ssaka europejskiego 

– tura. W XIII w. książę mazowiecki Bolesław zabraniał polowań na niego w swych 

włościach. Król Władysław Jagiełło zakaz ten nie tylko powtórzył, ale nawet zaostrzył. 

Zygmunt III objął całkowitą ochroną obszar występowania ostatnich osobników. Choć 

wysiłki te poszły na marne i tur w końcu wymarł (ostatni osobnik padł w 1627 r.), świadczą o 

wysokim stopniu – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli – świadomości ekologicznej ówczesnych 

Polaków. 

Nie pierwsze to zresztą przykłady ochrony walorów naturalnych polskich ziem. 

Najwcześniejsze wiążą się z ochroną pewnych obiektów przyrodniczych z powodów 

religijnych. Później elementów ochrony przyrody można się dopatrywać w systemie regaliów, 

czyli nadawaniu przez władcę przywilejów, np. górniczych, rybołówczych, łowieckich. 

Bolesław Chrobry zabraniał, na przykład, polowania na bobry. 

Najstarszym dokumentem zawierającym prawa dotyczące ochrony przyrody są statuty 

Kazimierza Wielkiego z ok. 1347 r. Kolejne przykłady kar za wyręb pewnych gatunków 

drzew można znaleźć w Statucie Wareckim Władysława Jagiełły z 1423 r. Władca zawarł tu 

także ograniczenia dotyczące polowań na niektóre gatunki zwierząt, np. bobry. 

Statuty Litewskie z XVI w. to już bardzo rozbudowany system ochrony zasobów 

przyrodniczych: zakaz polowań w lasach i łowienia ryb w jeziorach, ochrona grubego zwierza 

(tura, żubrów, łosi, jeleni), ochrona ptaków (sokołów, łabędzi) itd. Miarą surowości prawa 

może być kara za zabicie żubra bez pozwolenia królewskiego – śmierć. 

Aż do XIX stulecia ochrona przyrody wiązała się nierozerwalnie z ochroną własności, 

a więc konkretnych, należących do kogoś zasobów. Taka ochrona, jaką znamy obecnie, 

narodziła się dopiero około połowy XIX w. W 1868 r. Sejm Galicyjski uchwalił dwie ustawy: 

o ochronie rzadkich zwierząt tatrzańskich (świstaka i kozicy) oraz o ochronie ptaków 

śpiewających i owadożernych. Co warte podkreślenia – były to pierwsze na świecie ustawy o 

ochronie przyrody. 
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Świat pełen hałasu 
 

 

 

Życie w środowisku miejskim oprócz korzyści niesie też wiele zagrożeń. Jedną z plag 

współczesności jest hałas. Trafnie przepowiedział to już wybitny lekarz niemiecki, Robert 

Koch, odkrywca bakterii wywołujących gruźlicę, laureat Nagrody Nobla w 1905 r. Stwierdził 

proroczo, że nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem 

równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z cholerą i dżumą. 

Czym jest hałas? Znany amerykański badacz, Leo Beranek, określił hałas jako 

„wszelki dźwięk niepożądany”. Takich dźwięków jest wokół nas wiele. Ludzie są narażeni na 

hałas w domu, w pracy, na ulicach, a także w miejscach wypoczynku, szkołach itp. Skutki 

hałasu kumulują się w czasie, wywołując niejednokrotnie komplikacje zdrowotne. Choć nie 

zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, hałas jest czynnikiem zanieczyszczającym środowisko. 

Hałas środowiskowy jest generowany przez wiele rozmaitych czynników: 

motoryzację, komunikację miejską, sąsiedztwo zakładów przemysłowych itp. Z kolei źródła 

hałasu przemysłowego można podzielić na dwie grupy: źródła wewnętrzne, emitujące hałas 

wewnątrz hal i pomieszczeń przemysłowych, oraz źródła zewnętrzne, emitujące hałas do 

środowiska zewnętrznego. Badania wykazują, że hałas przemysłowy ma około 

dwudziestoprocentowy udział w skażeniu hałasem środowiska zewnętrznego. Bywa on 

uciążliwy głównie dla ludzi mieszkających w najbliższej okolicy. 

Jedną z najpoważniejszych przyczyn hałasu zewnętrznego jest ruch komunikacyjny. A 

także powiązany z nim problem stanu technicznego nawierzchni dróg i ulic; im bowiem stan 

ten jest gorszy, tym większy hałas czynią opony samochodów, podwozie, karoseria i ładunek. 

Szczególnie narażone na wysoki poziom hałasu komunikacyjnego są stare centra miast o 

zwartej i zlokalizowanej blisko jezdni zabudowie, ale również – co może wydać się 

zaskakujące – dzielnice willowe, jeśli zlokalizowane są w pobliżu ruchliwej trasy o dużym 

natężeniu ruchu ciężkiego w ciągu całej doby. Na natężenie hałasu wpływa także zły stan 

techniczny pojazdów: przestarzały tabor tramwajowy i autobusowy, mocno wysłużone 

samochody sprowadzane z zagranicy. 

Współczesne miasto jest tak złożonym organizmem, że proste określenie „hałas” już 

nie wystarcza i mówi się raczej o klimacie akustycznym. Składa się nań szereg rozmaitych 

czynników. Do najważniejszych należą: komunikacja (samochodowa, lotnicza, tramwajowa, 

kolejowa), zakłady przemysłowe, centra handlowo-usługowe, warsztaty rzemieślnicze, 

parkingi, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, place zabaw, stadiony, lokale rozrywkowe, 

publiczne występy, a także place budów. 

Szacuje się, że około 40 proc. mieszkańców Polski boryka się z problemem 

nadmiernego hałasu w miejscu zamieszkania; z czego zdecydowana większość jest narażona 

na hałas komunikacyjny, głównie generowany przez ruch samochodowy. Paradoksem 

pozostaje fakt, że na niektórych ulicach w centrach miast hałas już się nie zwiększa, ale nie 

dlatego, że ruch kołowy maleje, lecz dlatego, że więcej aut nie jest już w stanie tamtędy 

przejechać. Co gorsza, w miastach nie da się stosować na większą skalę zabezpieczeń przed 

hałasem, takich jak ekrany akustyczne. 

Jak głośne bywają dźwięki w naszym otoczeniu? Cichy szept to około 20 dB. Uliczka 

w spokojnej dzielnicy – 30 dB. Odkurzacz jest w stanie wygenerować hałas o natężeniu 60 



63 

 

dB. Podczas obiadu w zatłoczonej restauracji jesteśmy narażeni na hałas osiągający 70 dB. 

Słuchanie głośnej muzyki w domu – 80 dB. Ruch uliczny w centrum miasta to już co 

najmniej 90 dB. Koncert muzyki rockowej – od 110 do 130 dB. Spalinowa kosiarka do trawy 

– 130 dB. Dla porównania, wybuch bomby konwencjonalnej to – w zależności od tonażu – co 

najmniej 160 dB. 

Hałas rozmaicie oddziałuje na ludzki organizm. Z grubsza rzecz biorąc, szkodliwość 

hałasu rośnie wraz ze wzrostem poziomu jego głośności. 

Odgłosy słabsze od 35 dB są niegroźne, choć mogą denerwować i działać 

rozpraszająco. Hałas z przedziału od 35 do 70 dB wywołuje zmęczenie układu nerwowego, 

przeszkadza w porozumiewaniu się, utrudnia zasypianie. Poziom hałasu powyżej tych 

wartości może już być niebezpieczny dla zdrowia. Dźwięki o głośności 70–85 dB mogą 

spowodować uszkodzenie słuchu. Jeszcze głośniejsze, z zakresu od 85 do 130 dB, są w stanie 

wywołać dezorientację i uniemożliwiają werbalne porozumiewanie się nawet z odległości pół 

metra. Hałas powyżej 130 dB trwale uszkadza słuch, a wywołane nim drgania organów 

wewnętrznych mogą prowadzić do poważnych urazów i schorzeń. 

Uporczywy hałas męczy – wiemy to z własnego doświadczenia. Zmęczenie 

psychiczne skutkuje osłabieniem uwagi i zdolności koncentracji, co określamy potocznie 

powiedzeniem: „nie słyszę własnych myśli”. Może to się stać przyczyną wypadków. 

Skutkiem utrzymującej się ekspozycji na hałas jest produkcja przez organizm 

hormonów stresu. Noradrenalina, adrenalina i kortyzon – w nadmiernych ilościach – 

zwiększają ryzyko zawału i wystąpienia chorób układu krążenia. Obniżają próg agresji, 

prowadząc do konfliktów i wybuchów złości. 

Hałas niesie wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych dla ludzi nim dotkniętych. 

Jest jednym z czynników wywołujących choroby układu nerwowego, żołądka i serca. 

Narażenie na hałas o natężeniu 65 dB może mieć negatywny wpływ na ciśnienie krwi i czas 

jej krzepnięcia. Hałas w przedziale 66–70 dB prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia 

niedokrwiennej choroby serca, a co za tym idzie – zawału. Ogólnie mówiąc, nadmierny, 

uporczywy hałas może się odbić na kondycji naszego układu krążenia, układu pokarmowego i 

mięśniowo-stawowego, nie mówiąc już o zachwianiu równowagi emocjonalnej. Czyli – 

praktycznie na dobrostanie całego organizmu. 

Statystyki pokazują, że w szpitalach zbudowanych w bezpośrednim pobliżu wielkich 

lotnisk liczba pacjentów z problemami kardiologicznymi jest o kilka procent większa niż w 

innych placówkach. 

Jak się szacuje, co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej jest w swoim miejscu 

zamieszkania narażony na hałas o natężeniu ponad 65 dB, co w wielu przypadkach prowadzi 

do pogorszenia stanu zdrowia. Rocznie umiera z tego powodu w Europie ponad 16 tys. ludzi. 

Tylko jedna piąta powierzchni naszego kontynentu pozostaje wciąż niezanieczyszczona 

hałasem. W efekcie hałas ustępuje tylko smogowi w „rankingu” czynników najbardziej 

szkodliwych dla zdrowia Europejczyków. 

Niemal pół miliarda ludzi na świecie cierpi na osłabienie słuchu związane z 

ekspozycją na nadmierny hałas. Nadmierny, czyli jaki? Zdania ekspertów są w tym względzie 

podzielone. Większość badaczy skłania się ku opinii, że szkodliwy jest dźwięk głośniejszy niż 

85 dB. Ale według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) negatywny wpływ na zdrowie 

może mieć już hałas większy od 55 dB w dzień i 50 dB w nocy. 

W Polsce niedosłyszy w różnym stopniu już niemal milion ludzi. Co gorsza, nawet co 

piąte dziecko w wieku szkolnym miewa problemy ze słuchem związane w dużym stopniu z 

hałasem podczas przerw międzylekcyjnych. Badania wykazały, że poziom hałasu może 

wówczas dojść do 110 dB, a więc osiągnąć wartość taką, jak na lotnisku. 

Nie sposób też nie wspomnieć o powszechnym wśród młodych ludzi zjawisku 

słuchania przez słuchawki muzyki z odtwarzaczy mp3 lub smartfonów. Przeprowadzone w 
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Australii badania wykazały, że większość indagowanych przechodniów ze słuchawkami na 

uszach miała ustawiony poziom dźwięku za wysoko, a aż jedna czwarta słuchała muzyki tak 

głośno, że narażała się na uszkodzenie słuchu. Jeśli już lubimy w ten sposób słuchać muzyki, 

nie powinniśmy czynić tego dłużej niż półtorej godziny dziennie. Ponadto, zdrowsze są 

słuchawki nauszne niż douszne, ponieważ w przypadku tych drugich dźwięk jest bardziej 

ukierunkowany i o kilka decybeli silniejszy, a przez to bardziej szkodliwy. 

Problemu uciążliwości hałasu nie da się ująć w proste równania czy wskaźniki. Hałas 

jest bowiem w pewnej mierze zjawiskiem subiektywnym. To, czy dany dźwięk odbieramy 

jako nieprzyjemny, wynika nie tylko z natury samego dźwięku (jego poziomu, 

charakterystyki widmowej, czasu trwania itd.), lecz jest także rezultatem naszych osobistych 

preferencji, cech charakteru, wieku, stanu zdrowia, a nawet chwilowego nastroju. Ten sam 

dźwięk może być nam obojętny, gdy jesteśmy w dobrym humorze, ale może nas rozsierdzić, 

kiedy jesteśmy zdenerwowani. Szczególnie wówczas, gdy pojawi się niespodziewanie lub 

kiedy nie potrafimy określić jego źródła. Ponadto – o czym doskonale wiedzą osoby 

przebywające w pobliżu ćwiczących muzyków – danego dźwięku na ogół nie postrzegamy 

jako dokuczliwego, jeśli sami jesteśmy jego źródłem, podczas gdy dla otoczenia bywa on 

zazwyczaj męczący i irytujący. Różnice w ocenie dokuczliwości hałasu mogą być między 

ludźmi ogromne. W poważny sposób utrudnia to walkę o dobry klimat akustyczny. 

Hałas to zresztą – jak wynika z przytoczonej na początku definicji – pojęcie bardzo 

szerokie. Może nim być też... chrapanie. Przypadłość ta – dla osób narażonych na ów dźwięk 

– z pewnością wyczerpuje znamiona „dźwięku niepożądanego”. Warto pamiętać, że nawet 

jeśli zaśniemy mimo hałasu, nasz mózg wciąż go „słyszy”, więc sen jest płytszy i mniej 

relaksujący, aż w końcu – gdy hałas nie ucichnie – i tak się budzimy. Okazuje się, że problem 

chrapania może być nie tylko domeną sfery prywatnej, ale też sprawą wagi państwowej. 

Brytyjskie siły zbrojne już na początku obecnego wieku rozpoczęły pilotażowy program 

poprawienia stanu zdrowotnego armii celem ograniczenia nocnego hałasu będącego skutkiem 

chrapania niektórych żołnierzy. Rekordzista potrafił chrapać z natężeniem 93 dB. Jedną z 

metod walki z chrapaniem miało być odchudzanie żołnierzy. Inną – nauka spania na boku 

zamiast na wznak. W najcięższych przypadkach brytyjscy lekarze wojskowi mieli 

przeprowadzać operacje chirurgiczne. 

O dokuczliwości hałasu przekonali się także pierwsi astronauci przebywający na stacji 

kosmicznej Alfa w roku 2000. Okazało się, że wentylatory oczyszczające powietrze 

pracowały za głośno, przekraczając poziom hałasu dopuszczalny przez amerykańskie 

przepisy. Poddano je więc modernizacji w celu wyciszenia, lecz zanim do tego doszło 

amerykańscy astronauci używali... zatyczek do uszu. 

Należy też mieć na uwadze, że problem nadmiernego hałasu dotyczy nie tylko nas, 

ludzi. Nikt nie wątpi, że ruchliwa autostrada czy hałaśliwy zakład przemysłowy mogą 

odstraszać zwierzęta, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając im egzystencję na danym 

terenie. Czasami wszakże źródło nieprzyjemnego hałasu w świecie zwierząt może być zgoła 

niespodziewane. Kilkanaście lat temu szkoccy i amerykańscy naukowcy odkryli, że śnieg 

padający na taflę jeziora powoduje rozchodzący się pod wodą hałas o natężeniu nawet 30 dB. 

Dzieje się tak, ponieważ ażurowe płatki śniegu, składające się w 80 proc. z powietrza, padając 

na powierzchnię wody wtłaczają pod nią mikroskopijny pęcherzyk powietrza, a ten następnie, 

unosząc się ku górze, zaczyna wibrować i wydawać przenikliwy dźwięk. Jest to dźwięk o 

częstotliwości od 50 do 200 kHz, zbyt wysokiej, aby był słyszalny dla człowieka, ale wiele 

zwierząt wodnych jest w stanie go zarejestrować. I jest to dla nich zapewne przykry, 

dezorientujący hałas. 

Hałas hałasem, ale warto pamiętać, że człowiek przez całe życie jest otoczony 

dźwiękami i jest to stan całkowicie naturalny. Z dźwięków składa się przecież mowa, 

muzyka; dźwiękiem jest ostrzegawczy sygnał i śpiew ptaka. Choć często deklarujemy, że 
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kochamy ciszę, z pewnością nie chodzi nam o ciszę absolutną. Ta jest wręcz trudna do 

zniesienia na dłuższą metę, o czym można się przekonać przebywając w komorze 

bezechowej. Jest to jednak doświadczenie wyłącznie dla ludzi o dużej odporności 

psychicznej. 
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Głodna planeta 
 

 

 

Pewnego dnia w październiku 1987 r. zdarzył się osobliwy wypadek. Półtoraroczna 

dziewczynka z Teksasu, Jessica McClure, wpadła do studni. Utknęła w wąskim kanale, o 

średnicy zaledwie 20 cm, ale na głębokości niemal 7 m. Akcję jej ratowania relacjonowały 

najważniejsze media na świecie. Zaangażowano wielu ludzi i wielkie środki. Po trzech dniach 

udało się ją wydobyć; całą i zdrową. Oczywiście nie można było postąpić inaczej. Niemniej, 

warto mieć na uwadze, że przez te trzy dni na świecie zmarło 100 tys. dzieci; przede 

wszystkim z głodu i spowodowanych nim chorób. 

Pytanie, czy światu grozi głód, nie ma sensu. Głód jest obecny na świecie od dawna. 

Problem tylko, ilu dotknie ludzi i na jakim kontynencie lub w jakim kraju? 

Co prawda, na początku lat 60. ekonomista Colin Clark sugerował, że i dla 45 mld 

ludzi znajdzie się wystarczająca ilość żywności, ale jeden z jego oponentów stwierdził z 

przekąsem, że nawet jeśli tak, to wolałby nie jeść na stojąco. Najnowsze prognozy 

demografów nie przewidują już tak drastycznego wzrostu ludzkiej populacji, ale problem 

głodu, tak czy inaczej, pozostanie. 

Głód już od dawna – prawdopodobnie od powstania pierwszych większych osad 

rolniczych uzależnionych od urodzaju – stanowił wielką, wciąż powtarzającą się plagę. W 

XV-wiecznej Francji zdarzał się średnio co osiem lat. Podobnie było w następnych stuleciach. 

Klęski głodu w Azji i dziś nie należą do wyjątkowych zjawisk. Dawniej było znacznie 

gorzej. Bezpieczne już pod tym względem Chiny doświadczały w ciągu ostatnich dwóch 

tysięcy lat głodu niemal każdego roku. 

Tak trudny do wyeliminowania głód w Europie wynikał nie tyle z niedostatecznej 

produkcji żywności, co z braku odpowiednich sposobów jej magazynowania na okresy 

niedoborów spowodowanych nieurodzajem. Jednocześnie prymitywne środki transportu 

znacznie utrudniały doraźny import z odległych rejonów nie dotkniętych klęską. W takich 

okolicznościach wystarczyły nawet dwa niepomyślne sezony, aby ludność stanęła w obliczu 

głodu. 

W innych częściach świata głód jest nadal taką właśnie, niejako „naturalną” plagą. 

Odczucie głodu jest spowodowane przede wszystkim tzw. głodem energetycznym 

wynikającym z niedoboru kalorii. Osłabia on organizm i może prowadzić do całkowitego 

wycieńczenia i śmierci. Wszakże groźniejszy, bo nie tak bezpośrednio odczuwalny, jest inny 

rodzaj głodu – spożywanie jedzenia o niewłaściwej strukturze, nie zapewniającego 

odpowiednich składników pokarmowych. Skutkiem może być wiele różnych chorób. 

Zwłaszcza awitaminozy prowadzą do bardzo poważnych zaburzeń funkcjonowania 

organizmu. Brak białka zwierzęcego i związane z nim choroby nadal stanowią jedną z plag 

trapiących Afrykę i inne biedne regiony świata. 

Osłabiony wygłodzeniem organizm jest podatny na wiele schorzeń i dolegliwości, w 

wyniku obniżenia sprawności układu odpornościowego. Dlatego też takie choroby, jak 

gruźlica, tyfus czy zakażenie pasożytami – niemal zapomniane w krajach zamożniejszych – 

ciągle mają się dobrze na terenach, gdzie głód jest zjawiskiem endemicznym. 

Dorosły człowiek powinien przyswoić dziennie od 2300 do 3800 kcal, w zależności 

od rozmaitych czynników – wieku, rodzaju wykonywanej pracy itd. Ale kalorie to nie 

wszystko. Niezwykle istotny jest skład pożywienia – musi ono zawierać wszystkie niezbędne 
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do funkcjonowania organizmu elementy. Wiele z nich występuje w ilościach śladowych – jak 

niektóre witaminy czy aminokwasy – lecz ich niedobór może prowadzić nawet do śmierci. 

Paradoksalnie, żywności na świecie nie brakuje. Problem polega na tym, że jest jej 

dużo tam, gdzie nie ma głodu. Poprawa dystrybucji żywności zmieniłaby sytuację, niemniej 

nie ma pewności, czy stan obfitości pożywienia utrzyma się w nieskończoność wobec 

ciągłego wzrostu liczby ludności naszego globu. Innymi słowy – czy produkcja żywności 

nadąży za przyrostem naturalnym (czy aby na pewno wciąż naturalnym?). Podstawą 

wyżywienia ludzkości jest przecież nadal rolnictwo. To prawda, sukcesy na tym polu są 

spektakularne, zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost wydajności. O ile w średniowieczu chłop 

potrzebował 2/3 ha pól uprawnych, aby się utrzymać, o tyle obecnie wystarczy nawet 1/20 ha. 

Ale te sukcesy zostały okupione wysoką ceną. Przede wszystkim użyciem 

chemicznych środków ochrony roślin. Okazało się to zbawienne dla zwalczenia głodu w 

takich krajach, jak Indie, gdzie dzięki pestycydom można było przeprowadzić Zieloną 

Rewolucję. Lecz jednocześnie stanowią one ogromne zagrożenie dla ekosystemu planety. Ich 

działanie jest mało wybiórcze, zabijają więc również owady pożyteczne. Szkodliwe 

substancje kumulują się w łańcuchu pokarmowym. Chemikalia, spłukiwane z pól przez 

deszcze, trafiają do rzek i mórz. Problem narasta, bowiem pestycydy są obecnie produkowane 

w wielokrotnie większych ilościach niż w połowie XX w., kiedy rozpoczęło się ich 

wykorzystywanie na skalę globalną. 

Środki ochrony roślin to nie jedyne wyzwanie stojące przed współczesnym 

rolnictwem. Masowe stosowanie nawozów sztucznych może przyspieszyć tempo globalnego 

ocieplenia. Azot zawarty w nawozach wiąże tlen w glebie, co skutkuje wzrostem emisji 

metanu i podtlenku azotu, a są to gazy potęgujące efekt cieplarniany. 

Choć angielski ekonomista Thomas Malthus wieszczył na pocz. XIX w., że zabraknie 

żywności dla wciąż powiększającej się populacji świata, jego obawy na razie się nie ziściły. 

Pojawił się natomiast inny problem, wówczas jeszcze nie istniejący, a w każdym razie nie 

zdiagnozowany przez naukę. Istnieje ryzyko, że zabraknie w przyszłości tzw. plazmy 

zarodkowej z nasion, niezbędnej do utrzymania różnorodności genetycznej roślin uprawnych. 

Gdy pojawi się jakiś nowy czynnik zagrażający uprawom, uodpornienie na niego roślin 

wymaga wprowadzenia nowych szczepów plazmy zarodkowej pochodzącej z nasion z miejsc 

naturalnego występowania danej rośliny uprawnej, a więc z miejsc, gdzie rośnie ona dziko. 

Rosnące bowiem w stanie naturalnym rośliny tworzą szereg odmian, a pośród nich może 

znajdować się i taka, która okaże się odporna na dany czynnik chorobotwórczy. Jej geny 

wzbogacą pulę genetyczną rośliny uprawnej, na przykład pszenicy, czyniąc ją mniej podatną 

na to zagrożenie. 

Rejony te – a jest ich zaledwie dwanaście na całym globie – pełnią funkcję 

rezerwatów genetycznych. Ich byt jest zagrożony postępującą urbanizacją, zmianami 

klimatycznymi i działalnością człowieka. Owe ośrodki różnorodności genetycznej – zwane 

centrami Wawiłowa, od nazwiska rosyjskiego genetyka, który je odkrył – kurczą się 

systematycznie. Wspomniana pszenica rośnie obecnie dziko tylko w górskich rejonach 

Bliskiego Wschodu –  na obszarze Iraku, Turcji i Syrii. Większość jej odmian tam rosnących 

to odmiany dzikie, których przyszłość jest niepewna. Jak się oblicza, jedynie 10 proc. odmian 

pszenicy jest obecnie uprawianych, a dalsze 30 proc. zostało zabezpieczone w bankach 

genów. 

Monokulturowe uprawy – z racji swej małej zmienności genetycznej – są narażone na 

wiele niekorzystnych czynników. Bez możliwości pozyskania materiału genetycznego z 

centrów Wawiłowa świat może znów stanąć w obliczu wielkich klęsk głodu. Do najbardziej 

zagrożonych gatunków roślin uprawnych – według Międzynarodowej Rady Narodów 

Zjednoczonych do spraw Genetycznych Zasobów Roślinnych – należą tak popularne, jak 

jabłoń, kakao, kawa, cebula, kapusta, kukurydza, grusza czy pomidor. 
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Problemy piętrzą się także przed hodowlą zwierząt gospodarskich. Pominąwszy nawet 

– wcale nie najmniej dziś istotny – problem etyczny związany z przemysłowym zabijaniem 

istot żywych, rosnące zapotrzebowanie na mięso wywołuje wzrost pogłowia zwierząt, które 

przecież również muszą coś jeść. Tymczasem dany obszar może wyżywić określoną liczbę 

zwierząt. Powiększanie areału pastwisk wymaga wycięcia lasów, a nadmiernie spasana trawa 

nie jest w stanie ochronić gleby przed erozją. 

Najgroźniejszymi zwierzętami hodowlanymi są być może kozy. To one spustoszyły 

lądy wokół Morza Śródziemnego. Kozy zjadają rośliny włącznie z korzeniami, a ponadto 

wspinają się na drzewa objadając gałęzie z liści. Jako przestrogę należy potraktować skutki 

sprowadzenia kóz na Wyspę św. Heleny (tę, na której dokonał żywota Napoleon). Nastąpiło 

to w roku 1513, a po niespełna trzystu latach wyspa została całkowicie ogołocona z lasów. 

Niewiele tylko mniejsze szkody przynosi hodowla owiec i utrzymanie szczególnie 

szybko rosnącego w skali świata pogłowia bydła. 

Niesłychanie groźne dla środowiska i ludzi jest stosowanie w hodowli antybiotyków 

przyspieszających wzrost masy ciała zwierząt. Substancje te nieuchronnie trafiają do gleby i 

wód. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z przyczyn obserwowanego od pewnego czasu 

szybkiego wzrostu oporności bakterii na antybiotyki. Skutki mogą być tragiczne – stracimy 

możliwość obrony przed wieloma groźnymi chorobami. 

Pomimo tych wszystkich działań głód jest wciąż obecny na Ziemi. Ale czy był obecny 

zawsze? Specjaliści zwracają uwagę, że żyjące jeszcze gdzieniegdzie wedle odwiecznych 

zwyczajów plemiona koczowników-zbieraczy, takich jak lud San (Buszmeni), nie znają 

pojęcia głodu. Znajdują tyle pożywienia, ile aktualnie potrzebują. Głód pojawił się, 

paradoksalnie, wraz z osiadłym trybem życia i wynalezieniem uprawy ziemi. Dlaczego 

zakrawa to na paradoks? Ponieważ rolnictwo jest w stanie dostarczyć znacznie więcej 

żywności niż prymitywne zbieractwo i myślistwo. Skąd więc klęski głodu? Bo wraz z 

rolnictwem – jak uważają zwolennicy hipotezy o „raju zbieraczy” – pojawiła się cywilizacja 

ze wszystkimi jej ujemnymi skutkami: nierównością społeczną, wojnami, plagami 

szkodników i chorobami. 

Taka jest cena postępu – powie ktoś. Ale czy spacer człowieka po Księżycu ma 

jakiekolwiek znaczenie dla kogoś, kto na Ziemi umiera z głodu? 
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Chemiczny hazard 
 

 

 

Gdy 19 lutego 1994 r. Gloria Ramirez, 31-letnia mieszkanka Riverside w Kalifornii, 

zemdlała, jej rodzina wezwała pogotowie. Podczas rutynowego pobierania krwi w izbie 

przyjęć miejscowego szpitala zaczęło dziać się coś dziwnego. Najpierw zemdlała 

pielęgniarka, pobierająca krew, a po niej kolejne osoby personelu. Zupełnie jakby z żyły 

Glorii wydobył się jakiś trujący gaz. Podniesiono alarm. Na miejsce przybyły specjalne ekipy 

strażackie do zwalczania skażeń. Gloria zmarła jeszcze tej nocy, ale dolegliwości około 20 

osób personelu trwały nadal. Niektóre z nich nie w pełni wróciły do zdrowia. 

W krwi wielu chorujących osób stwierdzono niski poziom pewnego enzymu, 

cholinesterazy, co mogło być następstwem zatrucia jakimś pestycydem. Również relacje o 

zapachu amoniaku i dziwnej, żółtej substancji w krwi Glorii Ramirez mogły świadczyć o 

działaniu pestycydu. Jednak władze zdecydowanie odrzuciły taką interpretację. Gdyby ją 

bowiem przyjęto, ktoś musiałby ponieść konsekwencje za niewłaściwe stosowanie 

szkodliwych środków chemicznych. 

Pestycydy służą do walki ze szkodnikami, zarówno roślinnymi, jak i zwierzęcymi. Do 

najbardziej znanych należy dichlorodifenylotrichloroetan (DDT). Wyprodukowano go w 1942 

r. Związek ten znany był wprawdzie już od 1874 r., ale dopiero w kilkadziesiąt lat później 

odkryto jego właściwości owadobójcze. 

Środki te zabijają także, niestety, owady pożyteczne; stanowią również zagrożenie dla 

kręgowców. W 1954 r., po opylaniu rzepaku w rejonie Paryża, zginęło 20 tys. rojów 

pszczelich. DDT rozpylany w lasach USA i Kanady spowodował masowe ginięcie ryb w 

rzekach. Również w USA, w stanie Indiana, po opryskach insektycydem śmierć poniosło 

kilkadziesiąt tysięcy kosów wędrownych i innych ptaków żywiących się owadami. 

Symbolicznym niejako skutkiem działania insektycydów był gwałtowny spadek liczebności 

orła zdobiącego amerykańskie godło. 

Kiedy w latach 60. stosowano w USA na dużą skalę DDT do niszczenia owadów 

przenoszących chorobę, która atakowała wiązy, część pestycydu opadała na ziemię i tam była 

wchłaniana przez dżdżownice. Te z kolei, same niewrażliwe na truciznę, były zjadane przez 

drozdy, dla których DDT okazał się zabójczy. Niekiedy ginęło prawie 90 proc. drozdów 

żyjących na danym obszarze. 

Plagą afrykańskiego państwa Górna Wolta były mustyki, małe muchówki przenoszące 

groźną chorobę powodującą ślepotę u ludzi. Larwy mustyków rozwijają się w wodzie. W 

roku 1955 rozpoczęto walkę z muchówkami przy użyciu pestycydu o nazwie lindan. Liczba 

owadów rzeczywiście spadła, ale trucizna przetrzebiła również ryby, co doprowadziło do 

klęski głodu w kraju. 

Pestycydy mają też swoje chlubne karty. Odegrały ogromną rolę w walce z malarią. 

Przed ich zastosowaniem liczba zachorowań na świecie wynosiła około 400 mln rocznie, a 

liczba zgonów – 5 mln. W samych tylko Indiach, w wyniku kampanii zwalczania komarów 

przy użyciu pestycydów, liczba zachorowań zmniejszyła się z 75 mln do 5 mln rocznie. 

Należy mieć jednak na uwadze, że pewne związki chemiczne, do których należą też 

pestycydy, zostały pierwotnie zsyntetyzowane w celach wojskowych – jako substancje 

stosowane do produkcji broni chemicznej. Miały zabijać ludzi, nie owady. 
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2 grudnia 1984 r. miała miejsce największa katastrofa w przemyśle od czasów 

rewolucji przemysłowej. W indyjskim mieście Bhopal, stolicy stanu Madhia Pradesh, doszło 

do pęknięcia podziemnych zbiorników z pestycydami w zakładach nawozów sztucznych 

Union Carbide. Do atmosfery dostało się 40 ton toksycznego gazu, izocyjanku metylu. 

Trująca chmura popłynęła nad miasto, zabijając około 4 tys. ludzi. 250 tys. uległo zatruciu; 

wielu do dziś jest kalekami. 

Skąd jednak pestycyd miałby się wziąć w organizmie Glorii Ramirez? Niektórzy 

świadkowie twierdzą, że tuż przed śmiercią Glorii okolicę spryskano malathionem, 

pestycydem używanym do zwalczania muszek owocowych. 

Wyjaśnienia zagadki wciąż nie ma. Pewną poszlakę, że prawdziwa może być teoria 

zatrucia pestycydami, stanowią wypadki w izbie przyjęć szpitala w Bakersville, również w 

Kalifornii, gdzie kilkoro lekarzy zatruło się podczas badania 44-letniej pacjentki. Okazało się 

później, że połknęła ona dużą dawkę insektycydów. Nastąpiło to w jakiś czas po wypadkach 

w Riverside. 

Czymkolwiek była śmierć Glorii Ramirez, jedno jest pewne – chemia stanowi 

błogosławieństwo ludzkości, bez niej nie byłoby cywilizacji, jaką znamy. Ale jest też 

przekleństwem – właśnie dlatego, że bez niej nie może być takiej cywilizacji, jaką znamy. 

Ludzie wynaleźli do dnia dzisiejszego ponad 12 mln rozmaitych związków 

chemicznych. Jedne służą technice, inne ratowaniu ludzkiego życia, jeszcze inne zabijaniu. 

Co tydzień chemicy dodają do tej liczby kolejnych 10 tys. nowych substancji. Cena jest 

jednak ogromna. W ciągu roku świat produkuje 2 mld ton szkodliwych odpadów, z czego 300 

mln ton w samych tylko Stanach Zjednoczonych, a 600 mln ton w Europie i Rosji. 

W listopadzie 2000 r. na Kanale La Manche, 35 kilometrów od brzegów Normandii, 

zatonął włoski zbiornikowiec „Ievoli Sun”. Przewoził 6 tys. ton trujących chemikaliów, 

głównie styren, używany jako półprodukt dla przemysłu chemicznego. Wyciek ładunku 

spowodował hekatombę wśród ptaków morskich u francuskiego wybrzeża. 

Nawiązując do katastrofy w Bhopalu warto postawić pytanie, dlaczego firma Union 

Carbide wybudowała fabrykę w jednym z najbiedniejszych zakątków świata? Odpowiedź jest 

prosta – dlatego, że tam nie miał kto przeciwstawić się potencjalnemu zagrożeniu. 

Wiek XX nazywany bywał różnie: wiekiem atomu, wiekiem elektroniki, wiekiem 

podboju kosmosu. Ale czym byłby bez plastiku? W samych Stanach Zjednoczonych rocznie 

zużywa się 2,5 mld plastikowych butelek po napojach. 

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin wydaje się niezbędne dla 

utrzymania tempa produkcji żywności. Ironia losu polega na tym, że plagi owadów, do 

zwalczania których używa się chemikaliów, też są konsekwencją działalności człowieka. 

Owady po przeniesieniu się na pola uprawne, gdzie żywności jest w bród, szybko się mnożą. 

W USA owady i roztocza powodują więcej strat w lasach niż pożary. W Indiach działalność 

owadów niszczy rocznie uprawy, które wystarczyłyby do wyżywienia kilkudziesięciu 

milionów ludzi. 

Aż dziewięć pestycydów (w tym osławiony DDT) trafiło na listę dwunastu najbardziej 

szkodliwych substancji chemicznych produkowanych przez człowieka bądź stanowiących 

odpady. Jest to tzw. parszywa dwunastka. Obok wspomnianych pestycydów należą do niej 

również chlorowane bifenyle (PCB) oraz dioksyny i furany. Substancje z tego grona są 

szczególnie groźne ze względu na dwie cechy: dużą stabilność i małą polarność cząsteczek. 

Stabilność oznacza, że są praktycznie nieusuwalne ze środowiska. Natomiast mała polarność 

powoduje, że bardzo słabo rozpuszczają się w wodzie, ale za to dobrze w tłuszczach – 

akumulują się więc łatwo w tkankach zwierząt i krążą w łańcuchu pokarmowym zatruwając 

kolejne jego ogniwa. A ostatnim z nich jest przecież... człowiek. 
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Przyrost nienaturalny 
 

 

 

Stanisław Lem w jednej z przygód Ijona Tichego opisał planetę tak przeludnioną, że 

żyjący na niej ludzie musieli stać na jednej nodze, inaczej by się nie pomieścili. Byli jednak 

niesłychanie dumni ze swojej liczebności, szczycąc się tym, że jeżeli wszyscy naraz tupną, to 

walą się góry. Za drobnostkę mieli fakt, iż zginie ich przy tym parę miliardów; wszak było ich 

tak wielu... 

Do niedawna podobny los przepowiadano Ziemi; co prawda mocno na wyrost. Raport 

ONZ z 1958 r. stwierdzał, że utrzymanie tempa przyrostu naturalnego przez sześćset (!) lat 

spowoduje, iż na każdym metrze kwadratowym lądu będzie znajdował się jeden człowiek. 

Następne dziesięciolecia zdawały się potwierdzać ten czarny scenariusz – liczebność ludzkiej 

populacji szybko rosła. Dopiero ostatnie badania demografów ONZ pozwalają na nieco 

optymizmu. Ludzi wprawdzie przybywa, ale coraz wolniej. Czy na tyle wolno, abyśmy mogli 

przestać się obawiać demograficznej bomby? 

 

Raz mniej, raz więcej 
 

Zagadnienie demografii jako pierwszy wziął na warsztat naukowy u schyłku XVIII w. 

Thomas Robert Malthus. Jego opinia o czekającym ludzkość przeludnieniu i związanymi z 

nim klęskami nie przekonała jednak wszystkich. Inni osiemnastowieczni ekonomiści, a także 

ich następcy, snuli rozbieżne przewidywania. 

Historia ludzkości zdawała się jednak potwierdzać niepokój Malthusa, choć istotnie 

sygnały były dość sprzeczne – populacja ludzka powiększała się, ale co rusz dochodziło do 

znacznych wahań, z powodu wojen, głodu i epidemii. 

Na przykład, ludność Francji w momencie rzymskiego podboju szacuje się na 6–7 

mln. W okresie cesarstwa wzrosła do 8–9 mln i ten stan utrzymał się przez kilkaset lat, do 

panowania Karola Wielkiego. Późniejszy wzrost postępował systematycznie; w rezultacie u 

schyłku średniowiecza populacja Francji liczyła ok. 20 mln ludzi. Wojna stuletnia drastycznie 

zredukowała tę liczbę; co najmniej o jedną trzecią. Dopiero na początku XVIII w. straty 

zostały odrobione i Francja weszła w okres Wielkiej Rewolucji jako najludniejszy kraj w 

Europie (nie licząc, rzecz jasna, Rosji i Turcji; państw tylko częściowo europejskich), z 

populacją liczącą znów 20 mln. Swoją drogą, ten potencjał ludnościowy umożliwił Francji nie 

tylko obronę „zdobyczy rewolucyjnych” przed koalicjami państw ościennych, ale także 

zbudowanie przez Napoleona rozległego, choć efemerycznego, imperium. 

Na Wyspach Brytyjskich w chwili najazdu Rzymian mieszkało zapewne około 

miliona ludzi. Ich liczba rosła bardzo powoli. Jak się szacuje, w XI w. osiągnęła zaledwie 1,1 

mln. Następnie tempo przyrostu naturalnego zwiększyło się i w roku 1348 wyspy 

zamieszkiwało już 3,7 mln ludzi. Był to jednak rok, kiedy Europę nawiedziła epidemia 

Czarnej Śmierci. Wielka Brytania miała nieszczęście znaleźć się wśród krajów, gdzie dżuma 

poczyniła największe spustoszenie. Prawdopodobnie zmarło wówczas ok. 40 proc. ludności. 

Długo jeszcze odczuwano demograficzne skutki tej klęski. 

Podobne wahania występowały również w Azji. Na Cejlonie (dzisiejszej Sri Lance) w 

średniowieczu żyło ok. 20 mln ludzi. Potem ich liczba systematycznie malała, głównie 

wskutek malarii, i na pocz. XIX w. tę piękną wyspę zamieszkiwały zaledwie 3 mln ludzi. 
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Gwałtowne przyspieszenie 
 

Z perspektywy czasu wszystkie te wahania wydają się tylko drobnymi przeszkodami 

na drodze do przeludnienia. Szczególnie od połowy XIX w. populacja świata rośnie coraz 

szybciej. Na tysiąc osób w latach 1650–1750 rodziło się czworo dzieci, a w latach 1930–1940 

już dziesięć. 

Rozwój medycyny, poprawa warunków życia, postępy higieny – wszystko to 

przyczyniło się do znacznego spadku śmiertelności. Najpierw w Europie, a wraz z 

rozpowszechnianiem się europejskiego modelu cywilizacyjnego – również na całym świecie. 

Ponadto, większa przeżywalność oznacza, oczywiście, że więcej ludzi wkracza w wiek 

reprodukcyjny, co skutkuje zwiększeniem tempa przyrostu naturalnego. W rezultacie tworzy 

się dodatnie sprzężenie zwrotne. 

Pomimo tego, że impuls demograficzny związany z polepszeniem standardów życia 

wyszedł z Europy, nasz kontynent nigdy nie należał do najszybciej się zaludniających. Jeśli w 

1947 r. w strefie cywilizacji europejskiej zanotowano przyrost naturalny wielkości 12,5 

promila, to na przykład w Meksyku w tym samym roku wskaźnik ten osiągnął 29 promili. 

Przy czym, wystarczyło ćwierć wieku, aby Meksyk doszedł do tej liczby z poziomu 6 promili 

w 1922 r. 

W Brazylii, w pierwszej połowie XX w., wzrost dochodził do 16,9 promila. 

Najludniejszy kontynent, Azja, nadal przeżywa okres silnego wzrostu ludności, jaki 

rozpoczął się na dobre w pierwszych latach XIX w. O ile w 1850 r. w Chinach żyło 350 mln 

ludzi, o tyle w 1963 r. – już 583 mln. W lata 70. XX w. Chiny wkroczyły z populacją liczącą 

ok. 750 mln mieszkańców. Obecnie ludność Chin przekracza 1,2 mld. 

Nie jest to już jednak rekord. Na pierwsze miejsce wysunęły się Indie, usilnie dążące 

do osiągnięcia statusu mocarstwa i upatrujące we wzroście populacji jednej z dróg wiodących 

do tego celu. A jeszcze w drugiej połowie XIX w. ludność Indii nie przekraczała 260 mln. 

Inaczej miała się rzecz z demografią Afryki. Przyrost naturalny był hamowany przez 

handel niewolnikami, wojny plemienne i choroby. W efekcie liczba ludności Afryki przez 

trzy wieki, od początku XVII do końca XIX, pozostawała bez zmian. Później najpierw 

stopniowo, a od rozpadu systemów kolonialnych w latach 60. XX w. już coraz szybciej, 

populacja Afryki zaczęła się zwiększać. W stosunku do połowy XIX w. wzrosła trzykrotnie. 

Np. w Kenii roczny przyrost wynosi 25 promili, a w Rwandzie i Burundi – 30 promili. Kraje 

te mają największą gęstość zaludnienia w całej tropikalnej Afryce. 

 

W tłumie gorzej 
 

Większość naukowców uważa, że przeludnienie jest główną przyczyną obecnych 

problemów naszej cywilizacji: degradacji środowiska, głodu, wojen itp. Często słychać 

opinię, że dawne kultury ludzkie żyły w zgodzie z naturą, a my nie, co sugeruje, że w jakiś 

sposób zmieniła się nasza świadomość – że oddaliliśmy się od przyrody. Oddalenie to 

rzeczywiście jest faktem, ale stało się tak nie dlatego, że pokochaliśmy zatłoczone miasta i 

dymiące kominy. Po prostu życie zgodne z naturą przychodziło niegdyś znacznie łatwiej. 

Warto pamiętać, że, na przykład, w Australii, zanim przybyli Europejczycy, na 100 

km kw. żyło ośmioro ludzi. W Ameryce Północnej – szesnaścioro. Nawet na początku naszej 

ery, na najgęściej zamieszkanych terenach Europy, w Imperium Rzymskim, liczba 

mieszkańców nie przekraczała kilkunastu osób na kilometr kwadratowy. Oczywiście, 

uśrednienie jest nieco mylące. Ludzie zawsze mieli tendencję do gromadzenia się. Dlatego w 

niektórych miejscach gęstość zaludnienia była znacznie wyższa, np. w Egipcie żyło wtedy 

180 ludzi na 1 km kw. 
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Rekordy zagęszczenia biją oczywiście miasta. Długo, bo aż do XIX w., z miast 

europejskich tylko Londyn miał milion mieszkańców. Ale w połowie XX w. już dziesiątki 

miast na całym świecie stały się wielomilionowe, a ponad osiemdziesiąt przekroczyło granicę 

miliona mieszkańców. Obecnie takich miast jest kilkaset. 

Największe miasta mogą się pochwalić (?) niebywałą gęstością zaludnienia. W 

Chicago na 1 km kw. żyje nawet 40 tys. mieszkańców. W Londynie – ponad 70 tys. W Tokio 

– 100 tys. W Hongkongu ponad 300 tys. ludzi mieszka na 1 km kw. 

Takie miasta są całkowicie odhumanizowane. Ich mieszkańcy, jako całość, nie tworzą 

wspólnoty, ponieważ jest to fizycznie i psychicznie niemożliwe. Co gorsza, takie środowisko 

jest niesłychanie stresogenne. Organizm ludzki nie najlepiej radzi sobie z takim natłokiem 

rozmaitych bodźców, z których wiele jest obcych i nieznanych, a więc postrzeganych jako 

potencjalne zagrożenie. Stan psychicznego napięcia odbija się na zdrowiu. Dlatego postęp 

cywilizacyjny – choć dzięki niemu życie stało się lepsze i dłuższe – jednocześnie może stać 

się czynnikiem niwelującym wynikające zeń profity dla dobrostanu mieszkańców wielkich 

miast. Dowodem jest choćby prawdziwa już epidemia chorób sercowo-naczyniowych w 

społeczeństwach rozwiniętych. Dodać należy do tego zanieczyszczenie powietrza 

zwiększające zachorowalność na nowotwory oraz schorzenia psychiczne będące wynikiem 

zbyt szybkiego tempa życia. Wzrasta też nieustannie przestępczość. 

 

Klęski jednak nie będzie? 
 

Wprawdzie wciąż każda dekada przynosi powiększanie się populacji Ziemi o tyle 

ludzi, ile mieszka w Chinach, co roku rodzi się tyle dzieci, ilu jest mieszkańców Meksyku, a 

każdego miesiąca przybywa nam równowartość populacji Nowego Jorku, ale demografowie 

wykazują ostrożny optymizm. Tempo przyrostu maleje. Szacunki wykazują, że w 2100 r. na 

świecie będzie ok. 9–10 mld ludzi. To dużo, ale mniej, niż się jeszcze do niedawna obawiano. 

Dwie główne przyczyny spowolnienia to rozwój opieki medycznej i edukacja.  

Wielodzietność w ubiegłych wiekach miała swoje uzasadnienie w wysokiej śmiertelności 

niemowląt i dzieci. Niejednokrotnie z kilkorga dzieci przeżywało jedno lub nawet żadne. Aby 

mieć pewność zabezpieczenia na starość, rodzice z warstw uboższych decydowali się raczej 

na posiadanie większej liczby dzieci niż na ryzyko, że zostaną sami. Z kolei, motywacją ludzi 

zamożnych była chęć pozostawienia spadkobiercy majątku, tytułu itd. Obecnie problem 

dotyczy w zasadzie tylko krajów biedniejszych, gdzie kobiety nie mają dostępu do służby 

zdrowia na odpowiednim poziomie. Dlatego rodzą po kilkoro dzieci, gdyż śmiertelność nadal 

bywa zatrważająca. 

Nie mniej ważnym czynnikiem zniechęcającym kobiety do posiadania licznego 

potomstwa jest edukacja. Statystyki pokazują, że kobiety nawet z elementarnym 

wykształceniem rzadziej zachodzą w ciążę i rodzą dzieci. Są bardziej świadome w 

podejmowaniu takich decyzji. 

Przykładem potęgi edukacji jest prowincja Kerala w Indiach, której władze w latach 

80. XX w. nie tylko zainwestowały w lepszą opiekę zdrowotną, co zaowocowało mniejszą 

umieralnością niemowląt, ale także położyły nacisk na oświatę zachęcając kobiety do nauki. 

Sukces był spektakularny. Wskaźnik przyrostu naturalnego w Kerali osiągnął niemal zerowy 

poziom, dalece odbiegając od indyjskiej średniej. 

Niebagatelną rolę w hamowaniu przyrostu demograficznego odgrywa też telewizja. 

Ale nie dlatego, że małżeństwa, zamiast iść do sypialni, wolą oglądać filmy. Okazuje się, że 

mieszkańcy krajów rozwijających się, patrząc na zamożne, szczęśliwe i niewielkie rodziny w 

serialach telewizyjnych, coraz częściej chcą je naśladować. 
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Czad czterech kółek 
 

 

 

Transport samochodowy wysuwa się na pierwsze miejsce jako główna przyczyna 

skażenia środowiska w miastach. Szacuje się, że jest on źródłem od 60 do 80 proc. 

zanieczyszczenia atmosfery w europejskich miastach. Spaliny samochodowe zawierają 

związki szkodliwe dla zdrowia. Do powietrza trafiają mikroskopijne cząstki startych opon, 

drogowej nawierzchni, azbestu, sadzy i metali. 

Miejskie ulice, zalane falą samochodów emitujących spaliny i pyły, zamieniają się w 

strefy niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to nie tylko pieszych, ale też 

kierowców i pasażerów aut. Ponieważ rury wydechowe samochodów umiejscowione są 

nisko, przechodnie bezpośrednio wdychają wydostające się z nich spaliny. Ponadto, z czego 

na ogół nie zdajemy sobie sprawy, samochody „podkradają” nam tlen. Jeden samochód 

osobowy zużywa w ciągu godziny, w procesie spalania paliwa, taką ilość tlenu, która 

wystarczyłaby dla dwustu osób. Nic więc dziwnego, że w wielkich miastach zaczyna 

brakować tlenu dla zamieszkujących je milionów ludzi. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w USA, mieszkańcy takich miast znacznie 

częściej chorują na raka płuc, niż ludzie mieszkający na obszarach uznawanych za wolne od 

komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza. Według statystyk japońskich zachorowalność na 

nowotwory zwiększa się wydatnie w przypadku osób zamieszkujących w pobliżu ruchliwych 

skrzyżowań. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że niemal 100 tys. 

ludzi umiera rocznie w Europie wskutek chorób związanych z zanieczyszczeniem atmosfery 

będącym rezultatem intensywnego ruchu kołowego. Zaś na świecie ponad 200 mln ludzi 

rocznie z tego samego powodu choruje. 

Samochodów jest coraz więcej. Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich o 

najwyższym wskaźniku liczby aut przypadających na tysiąc mieszkańców. Jeszcze w roku 

2001 wynosił on 270, przy ponad 400 na Zachodzie. W roku 2017 w Polsce było już 539 aut 

na tysiąc mieszkańców, więcej niż we Francji czy Wielkiej Brytanii. Jeszcze gorzej sytuacja 

wygląda w poszczególnych miastach. Z danych GUS na grudzień 2016 r. wynika, że we 

Wrocławiu wskaźnik wynosił 632, w Warszawie 681, a najwyższy był w Sopocie – 732. 

Tymczasem w Europie Zachodniej i w USA tendencja jest zgoła odwrotna. Liczba aut w 

dużych miastach spada. W Berlinie wskaźnik wynosi tylko 289, w Amsterdamie 247, a w 

Kopenhadze 241. Nawet Nowy Jork może się poszczycić niskim wskaźnikiem – około 250. 

Uznaje się, że owe 250 aut na tysiąc mieszkańców to maksymalna ilość samochodów, jaką 

miasto może „znieść”, zapewniając przy tym w miarę komfortowe warunki do życia. 

Na polskich drogach robi się więc coraz tłoczniej. Wiele ulic w mieście staje się 

nieprzejezdnych w godzinach szczytu. Auta stoją z włączonymi silnikami, trując w 

dwójnasób. Sytuację pogarszają wyłączenia niektórych ulic do remontu. Miasta nie są na ogół 

przygotowane na tak szybki rozwój motoryzacji. 

Jednym z największych problemów związanych z transportem kołowym jest emisja 

ołowiu zawartego w spalinach samochodowych. Od kiedy w roku 1936 wprowadzono na 

rynek etylinę – benzynę zawierającą tetraetyloołów jako środek przeciwstukowy – spaliny 

samochodowe zaczęły stanowić równie groźne źródło ołowiu trafiającego do atmosfery, jak 

spalanie węgla. W latach 80. emisja ołowiu osiągnęła punkt maksymalny, przekraczając 400 

tys. ton rocznie. Później, po wprowadzeniu do użytku benzyny bezołowiowej, zmniejszyła się 
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do 100 tys. ton rocznie. W krajach wysoko rozwiniętych tendencja spadkowa nadal się 

utrzymuje, jednak emisja ołowiu do atmosfery ciągle rośnie w krajach rozwijających się. 

Ołów to jeden z najwcześniej poznanych metali użytkowych i pierwszy wytapiany z 

rud. Jeszcze 5 tys. lat temu ołów w atmosferze był pochodzenia naturalnego. Później zaczął 

do niej trafiać w wyniku coraz intensywniejszej działalności człowieka. Początkowo był 

produktem ubocznym, ponieważ w złożach wraz z rudą ołowiu występuje srebro, a to o nie 

przede wszystkim chodziło starożytnym górnikom. Wydobycie srebra znacznie wrosło z 

chwilą wprowadzenia monet z elektronu (stopu srebra i złota) jako środka płatniczego, co 

nastąpiło w Azji Mniejszej w VII w. p.n.e. 

Na dużą skalę zastosowanie dla ołowiu znaleźli Rzymianie. Produkowali z niego rury 

wodociągowe, co zdaniem niektórych historyków przyczyniło się do stopniowego 

pogarszania się stanu zdrowotnego mieszkańców imperium, a nawet mogło doprowadzić do 

jego upadku. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale nie należy lekceważyć tej hipotezy, 

wziąwszy pod uwagę, że w szczytowym okresie rozwoju kopalnictwa ołowiu jego wydobycie 

osiągnęło poziom 50 tys. ton rocznie. Po upadku cesarstwa rzymskiego ilość ołowiu w 

atmosferze znacząco zmalała. Pewien wzrost zaczęto notować od X w. Dopiero jednak w XIX 

w., w okresie rewolucji przemysłowej, udało się przekroczyć ten poziom wydobycia ołowiu. 

Od tego też momentu trafiający do atmosfery ołów w coraz większym stopniu pochodził ze 

spalania węgla, a nie z wytapiania rud. 

Benzyna, którą wlewamy do baku, stanowi zresztą mieszaninę rozmaitych substancji. 

Dodatków do benzyny jest wiele i niejednokrotnie okazywało się, że stosowane substancje są 

niebezpieczne dla zdrowia ludzi i szkodliwe dla środowiska. Jako przykład można wskazać 

eter butylowo-metylowy (MTBE), który zaczęto dodawać do paliwa w latach 80., kiedy – 

paradoksalnie – zapoczątkowano działania w kierunku ograniczenia ilości chemicznych 

zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania benzyny. Zastosowano wówczas 

wzbogacanie paliwa substancjami zawierającymi tlen, dzięki czemu podczas spalania 

benzyny powstaje mniej tlenku węgla i związków mających wpływ na tworzenie się ozonu. A 

tlenek węgla i ozon to główne składniki miejskiego smogu. Ozon jest odmianą tlenu 

zbudowaną nie z dwóch, lecz z trzech atomów. W atmosferze tworzy warstwę ozonową, która 

chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym. Lecz przy gruncie nadmiar ozonu 

szkodzi. Najwięcej powstaje go w słoneczne południe, przy dużym natężeniu ruchu 

drogowego. Może podrażnić układ oddechowy i doprowadzić do poważnych zaburzeń 

zdrowotnych. 

Eliminacja zatem ze spalin samochodowych tlenku węgla i ozonu to rzecz wysoce 

pozytywna. Tyle tylko, że MTBE okazał się nieobojętny, zarówno dla zdrowia, jak i dla 

środowiska. Oficjalnie nie zostało to dowiedzione, ale pewne badania wskazują na jego 

działanie rakotwórcze, negatywny wpływ na układ krążenia; może też zwiększać ryzyko 

wystąpienia uszkodzeń mózgu czy astmy. Co więcej, jako substancja dobrze rozpuszczająca 

się w wodzie MTBE może zanieczyścić wody powierzchniowe i gruntowe. Ponadto, nawet 

niewielkie ilości tego związku nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach. 

Mimo tych obaw MTBE jest wciąż dodawany do paliwa, bowiem korzyści z jego 

stosowania przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami; jest ponadto tani w produkcji. Co 

prawda, na przełomie tysiącleci w niektórych stanach USA (np. w Kalifornii) ustawowo 

ograniczono ilość MTBE w paliwie, ale w większości stanów nadal dodaje się go w ilości 

kilkunastu procent objętości. W Europie normy są bardziej restrykcyjne, pozwalają bowiem 

na maksymalnie 7-procentowy udział MTBE w benzynie bezołowiowej. W paliwie 

produkowanym w naszym kraju jest go na ogół 1,0–1,6 proc. 

Problemy na styku transportu samochodowego i zdrowia oraz środowiska wiążą się 

nie tylko z samymi pojazdami, ale i z infrastrukturą, dzięki której mogą się one poruszać. Tu 

zresztą wiele się zmieniło. Głównie chodzi o stacje paliw, które przeszły znaczącą ewolucję 
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od dawnych „cepeenów”, gdzie przy dystrybutorach można było wdepnąć w kałużę oleju, do 

dzisiejszych rozbudowanych kompleksów, w których można nie tyko zatankować auto czy je 

umyć, ale i zjeść hot-doga, napić się kawy bądź zrobić zakupy w niehandlową niedzielę. A 

wszystko to w możliwie komfortowych warunkach. 

Nowoczesne stacje paliw buduje się w technologii modułowej. Dzięki temu, zależnie 

od ich lokalizacji – na terenie miasta, przy autostradzie, przy drodze o mniejszym natężeniu 

ruchu itd. – można postawić tylko te obiekty, które w danym miejscu są potrzebne: myjnię, 

sklep, bar, natryski itp. Diabeł tkwi, rzecz jasna, w szczegółach. Dystrybutory paliwa są 

obecnie nie tylko ciche i szybkie, ale i bezwonne. Zbiorniki podziemne mają konstrukcję 

dwupłaszczową i są wyposażone w automatyczny system monitorowania wycieków. 

Współczesna stacja paliw jest naszpikowana rozmaitymi czujnikami – oparów, cieczy – i jest 

sterowana komputerowo. Taka stacja ma także rozbudowany system odprowadzania i 

oczyszczania ścieków w tzw. separatorze oleju, gdzie trafiają wszelkie płyny: rozlane paliwo, 

woda z myjni, woda deszczowa. Dopiero po oczyszczeniu woda zostaje odprowadzona do 

kanalizacji. 

Ponieważ w zbiorniku paliwa w samochodzie gromadzą się opary benzyny, podczas 

tankowania istnieje ryzyko wypchnięcia ich na zewnątrz przez napływające do zbiornika 

paliwo. Zapobiega temu specjalna konstrukcja pistoletu do tankowania, który odsysa opary i 

kieruje je do podziemnych zbiorników. 

Mimo tych wszystkich niedogodności i zagrożeń trudno dziś jeszcze wyobrazić sobie 

świat bez samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Czas pojazdów elektrycznych 

jeszcze nie nadszedł. Ale czy na pewno? Znamy przecież od dawna i korzystamy z takich 

pojazdów – są to tramwaje. Warto sobie uświadomić, że tak niedoceniane przez Polaków 

poczciwe tramwaje są tym elementem układu komunikacyjnego, którego zazdroszczą nam 

mieszkańcy innych europejskich miast. Przede wszystkim ze względu na proekologiczny 

charakter tramwajów, które nie obciążają środowiska spalinami, a nowoczesne wozy są ciche, 

energooszczędne i podczas hamowania oddają prąd do sieci. W latach 60. i 70. ubiegłego 

stulecia – na fali powojennego rozwoju motoryzacji – w wielu miastach europejskich 

zlikwidowano sieci tramwajowe bądź pozostawiono je w formie szczątkowej. Stało się tak, 

między innymi, w Berlinie Zachodnim. Dziś władze Berlina myślą o przywróceniu tej formy 

komunikacji zbiorowej, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ruch pojazdów spalinowych. A 

przecież, jak wspomniano wyżej, po Berlinie jeździ ponad dwukrotnie mniej samochodów niż 

po Warszawie. 
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Człowiek i Ziemia 
czyli wrogie 
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Czas apokalipsy 
 

 

 

Historia życia na Ziemi to nieustanny proces powstawania i odchodzenia w niebyt 

kolejnych gatunków zwierząt i roślin. Jedne z nich ustępują stopniowo w naturalnym procesie 

walki o przetrwanie, inne giną nagle, wymierają w bardzo krótkim czasie. Ten paradoks długo 

nie dawał spokoju paleontologom. Jeszcze do niedawna większość z nich odrzucała 

możliwość gwałtownych wymierań. Nie zgadzało się to z koncepcją ewolucji, nie umiano 

sobie wyobrazić czynnika, który mógłby powodować takie kataklizmy, a przede wszystkim – 

zaakceptowanie faktu występowania wielkich wymierań oznaczałoby powrót do dawno 

skompromitowanej i odrzuconej teorii katastrof. A takich powrotów nauka nie lubi. 

 

Zabójcze epizody 
 

Przełom nadszedł w roku 1980, za sprawą Luisa i Waltera Alvarezów z Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w Berkeley. Ogłosili oni hipotezę, iż zagładę dinozaurów spowodował 

upadek na Ziemię planetoidy. Dowodem była cienka warstewka irydu – pierwiastka 

rzadkiego na naszej planecie, ale powszechnie występującego w planetoidach – odkryta w 

osadach z przełomu kredy i trzeciorzędu. Wkrótce iryd został znaleziony w wielu miejscach 

na Ziemi. Oznacza to, że katastrofa musiała być globalna. 

Ośmieleni teorią Alvarezów naukowcy zaczęli uważniej przyglądać się innym 

momentom w historii Ziemi. Od dawna zwracano uwagę, że w wielu miejscach zapis kopalny 

wskazuje na szybkie wymarcie wielu grup różnych zwierząt. Takich miejsc znaleziono 

kilkanaście, ale dwa były szczególne – zagładzie uległa wówczas większość zamieszkujących 

Ziemię gatunków. 

Wymarcie dinozaurów było skutkiem katastrofy, która nastąpiła ok. 65 mln lat temu i 

zakończyła okres kredy, a tym samym erę mezozoiczną. Zginęło wówczas, według różnych 

szacunków, od 60 do 75 proc. wszystkich zamieszkujących naszą planetę zwierząt. Po erze 

mezozoicznej – erze gadów – nastąpiła era kenozoiczna; trwająca do dziś era ssaków. Zagłada 

dinozaurów bywa nazywana Drugim Epizodem. 

Ale wymieranie późnokredowe wydaje się niczym wobec największego kataklizmu, 

jaki kiedykolwiek spotkał życie na Ziemi. Ok. 245 mln lat temu coś starło z powierzchni 

naszej planety ok. 90 proc. żyjących na niej gatunków. Przetrwanie życia zawisło dosłownie 

na włosku. Zarówno fauna morska, jak i lądowa zmieniły się niemal całkowicie. Wydarzenie 

to, zwane Pierwszym Epizodem, zakończyło erę paleozoiczną i rozpoczęło erę mezozoiczną. 

To wówczas właśnie dinozaury otrzymały swoją szansę i stały się zwierzętami dominującymi 

aż do swojej zagłady w 180 mln lat później. 

Istnieje również – choć nie wszyscy z tym się zgadzają – Epizod Trzeci. To być może 

najtragiczniejszy ze wszystkich dotychczasowych moment w historii życia na Ziemi. 

Rozgrywa się bowiem na naszych oczach. 

Sprawca Pierwszego Epizodu jest nieznany; wiele jednak wskazuje, że musiała to być 

gwałtowna katastrofa, być może kosmiczna. Epizod Drugi to – jak dziś powszechnie się 

uważa – rezultat uderzenia w Ziemię planetoidy. Co do Trzeciego Epizodu winowajcy nie 

trzeba nawet szukać – jesteśmy nim my sami. 
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Z zagładą dookoła świata 
 

To zakrawa na paradoks, ale kontynentem, gdzie gatunków wymarło najmniej, jest... 

Europa. Przyczyna jest prosta: zmiany na naszym kontynencie – od dawna zamieszkiwanym i 

eksploatowanym – odbywały się powoli, przez wiele wieków. Największym zwierzęciem, 

jakie wyginęło w Europie w czasach historycznych, jest tur. Ostatni padł w Polsce, w roku 

1627. 

Dla równie dawno zamieszkiwanej Azji największym problemem jest przeludnienie. 

Szczególnej dewastacji przyrodniczej uległy niektóre obszary Chin, Indonezji i Filipin. 

Najtragiczniejszy los spotkał azjatyckie nosorożce – indyjskie, jawajskie i sumatrzańskie – 

zabijane na potrzeby medycyny chińskiej, w której ich róg jest stosowany jako lek na 

impotencję i afrodyzjak. Obecnie liczba nosorożców tych gatunków nie przekracza kilkuset 

sztuk. 

W Azji środkowej powszechnie niegdyś występowała antylopa suhak. Jej liczebność 

w 1920 r. spadła do kilkuset osobników. Polowania na suhaka były wyjątkowo barbarzyńskie. 

Stada antylop zapędzano do zagród, których płot uzbrojony był od środka w kolce. Ogarnięte 

paniką zwierzęta nabijały się na nie, ginąc tysiącami. Obecnie, dzięki prawnej ochronie, 

liczba antylop rośnie. 

Kontynent najsłynniejszych chyba zwierząt – Afryka – stanowi drastyczny przykład 

konfliktu między potrzebami ludzi a zwierząt. Wiele gatunków dużych ssaków wyginęło 

całkowicie. Pierwszą ofiarą kolonizacji padła antylopa modra wybita przez Burów – ostatni 

osobnik padł ok. 1800 r. w Kraju Przylądkowym. Burowie masowo wybijali też zebry 

kwagga, które stanowiły konkurencję w dostępie do pastwisk dla bydła domowego. Ten 

gatunek zebry zniknął na dobre między rokiem 1870 a 1880. 

Prawdziwą klęską dla fauny Afryki stał się gwałtowny wzrost popytu na kość 

słoniową. Wprawdzie już od zamierzchłych czasów używano jej do wyrobu dóbr 

luksusowych, ale na ograniczoną skalę. Era kolonizacji zmieniła wszystko. W drugiej połowie 

XIX w. do samej tylko Anglii eksportowano rocznie ponad pół miliona ton kości słoniowej. 

Zabijano wówczas średnio 60–70 tys. słoni rocznie; i to nie tylko dojrzałe samce, ale i samice 

z młodymi. Ubolewali nad tym co światlejsi podróżnicy, w tym słynny David Livingstone. 

Najbardziej spektakularna zagłada jednego gatunku w historii życia na Ziemi nastąpiła 

w Ameryce Północnej. Gołąb wędrowny był najliczniejszym gatunkiem ptaka być może w 

całych dziejach ziemskiej biosfery. Nieprzeliczone stada zasiedlały lasy wschodnich stanów 

USA. Polowania na niego stały się narodowym sportem Amerykanów; przy czym chodziło o 

zabicie jak największej liczby ptaków, podobnie jak to czyniono w przypadku polowań na 

bizony. Używając dzisiejszej terminologii, można by powiedzieć, że gołąb wędrowny padł 

ofiarą celowej eksterminacji. Już w roku 1909 nikt nie był w stanie znaleźć ani jednego 

gołębiego gniazda, choć wyznaczono za to pokaźną nagrodę. W pięć lat później, w roku 1914, 

w ogrodzie zoologicznym zginął ostatni egzemplarz gołębia wędrownego i w ten sposób cały 

gatunek, w zaledwie kilkadziesiąt lat, odszedł w niebyt. 

Wspomnianych już bizonów, największych zwierząt Ameryki, były niegdyś dziesiątki 

milionów. Wystarczyło pół wieku masowych rzezi, między rokiem 1830 a 1880, aby niemal 

całkowicie wyginęły. Polowano na nie dla samej przyjemności. Jedną z atrakcji ówczesnych 

kolei – mocno reklamowaną – była możliwość strzelania do bizonów z okien pociągu. Jeden 

tylko człowiek, słynny (a raczej niesławny) William F. Cody, zwany Buffalo Billem, w 

półtora roku zabił ponad 4200 bizonów. 

Zagłada jest udziałem fauny także na innych kontynentach i wyspach. Na Nowej 

Zelandii królowały niegdyś olbrzymie ptaki moa, osiągające do 3,5 m wysokości. Część 

gatunków wymarła przed przybyciem człowieka, kilka żyło jeszcze przed kilkuset laty i 

zostało wytępionych przez Maorysów. 
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Trudno uwierzyć, ale jedne z najbardziej lubianych dzisiaj zwierząt, australijskie 

koale, zabijano dla skór. W latach 20. XX w. ich eksport osiągał nawet 2 mln skór rocznie. 

Na Wyspach Galapagos, gdzie Karol Darwin znalazł dowody na prawdziwość swojej 

teorii ewolucji, ofiarą ludzi padły jako pierwsze żółwie olbrzymie. Ich tłuszcz służył do 

wyrobu cenionego oleju. Szacuje się, że około 10 mln żółwi wybito od czasu odkrycia wysp 

przez Europejczyków. 

Przysłowiowym symbolem wymarcia jest ptak dodo. Te olbrzymie, nielotne gołębie 

naziemne służyły marynarzom przepływającym obok wysp Mauritius i Reunion jako 

uzupełnienie prowiantu. Ich zagłada była tak szybka i całkowita, że żadne ze światowych 

muzeów nie może się dziś poszczycić nawet wypchanym okazem. Wygląd dodo można 

odtworzyć tylko na podstawie szkieletów oraz... malarstwa. Przedstawienia dodo znajdują się 

na obrazach artystów holenderskich, którzy mogli widzieć żywe okazy przywożone do 

Europy. 

 

Księga znad krawędzi 
 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów powołała w roku 1949 

komisję ochrony gatunków wymierających, której praca zaowocowała wydaniem w roku 

1962 „Czerwonej księgi danych”. Był to wykaz około trzystu gatunków zwierząt, w różnym 

stopniu zagrożonych wyginięciem. Karty księgi pokolorowano w zależności od stopnia 

zagrożenia danego gatunku. Kolorem czerwonym oznaczono gatunki znajdujące się na 

krawędzi zagłady. Czerwona księga jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Gatunki, 

które udało się uratować, przenoszone są na karty w kolorze zielonym. 

Jest o co walczyć, ale wyniki walki nie napawają optymizmem. Pomimo rozmaitych 

działań ochronnych szacuje się, że codziennie ziemska biosfera traci bezpowrotnie niemal 

140 gatunków roślin i zwierząt. 

W Polsce czerwoną księgę zwierząt opracowano w roku 1992, a roślin w rok później. 

Wymieranie nie jest u nas tak szybkie, jak w innych rejonach świata. Ponadto, zagłada tylko 

dwóch rodzimych gatunków – tura i tarpana – ma charakter globalny; stanowi stratę dla całej 

biosfery. Inne gatunki znikają wprawdzie z Polski, ale nie wymierają całkowicie. Jak się 

oblicza, w ciągu pół tysiąca lat z naszego kraju ubyło kilkanaście gatunków fauny; w 

większości jest to skutkiem wycofania się ich z tych terenów, a nie wyginięcia. Tym niemniej, 

jest to strata dla środowiska naturalnego Polski. Aż czterdzieści gatunków uważa się dziś za 

skrajnie zagrożone. Spośród ssaków są to przede wszystkim niektóre gatunki nietoperzy, 

morświn, żbik czy świstak. Z ptaków – sokół wędrowny, głuszec, orlik grubodzioby. Mogą 

też zniknąć niektóre gady, jak żółw błotny, oraz ryby – jak łosoś europejski. Nie mówiąc już o 

wielu gatunkach bezkręgowców. 

Co więcej, w polskiej czerwonej księdze zwierząt nie ujęto gatunków o szybko 

zmniejszającej się liczebności, ale wciąż szeroko rozprzestrzenionych. Takich jak np.: bocian 

biały, jeleń, przepiórka i wiele innych. Tymczasem patrząc szerzej, w skali europejskiej, 

należy je uznać za poważnie zagrożone. 

Główny problem polega nie na zdiagnozowaniu zagrożenia danego gatunku, lecz na 

tym, aby zapewnić mu przetrwanie w środowisku naturalnym. Jest to nierealne bez 

zapewnienia mu egzystencji w warunkach dlań optymalnych, co coraz częściej bywa 

niemożliwe. Prastarych puszcz i krystalicznie czystych strumieni przecież u nas nie 

przybywa... 
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Ludzkość w sosie własnym 
 

Często w kontekście niszczenia przyrody – a więc podcinania gałęzi na której sami 

siedzimy – słyszy się pytanie, czy ludzkość nie podzieli losu dinozaurów. Być może nie. Ale 

problem leży w czym innym, a wiąże się z zagadnieniem tzw. różnorodności biologicznej. 

Weźmy dla przykładu dwa jeziora. W pierwszym około 90 proc. wszystkich ryb 

należy do jednego gatunku, a wszystkie inne gatunki razem wzięte nie przekraczają 10 proc. 

W drugim jeziorze jest odwrotnie – 90 proc. ryb należy do wielu różnych gatunków, a 

najliczniejszy gatunek stanowi 10 proc. W obu tych jeziorach żyje tyle samo ryb, ale różnica 

w różnorodności biologicznej jest ogromna. 

Dzisiejsza Ziemia zaczyna przypominać pierwsze jezioro. To my jesteśmy tym 

dominującym gatunkiem. Pozostałych, poupychanych po rezerwatach, jest coraz mniej. 
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Ile ziemi na Ziemi 
 

 

 

Pomimo olbrzymiego postępu technicznego nasza egzystencja nadal, jak przed 

wiekami, zależy od cienkiej powłoki, jaką tworzy zewnętrzna warstwa ziemi – od gleby. To 

jej zawdzięczamy niemal całą żywność, z wyjątkiem uzyskiwanej z mórz i jezior, a także 

sztucznie syntetyzowanej. To z tej niepozornej warstewki wydobywamy większość surowców 

do budowy naszej cywilizacji. A zarazem gleba stanowi jeden z najintensywniej niszczonych 

elementów środowiska naturalnego. Tymczasem strat nie odrabia się łatwo. Warto sobie 

uświadomić, że potrzeba od trzystu do tysiąca lat na powstanie trzycentymetrowej warstwy 

gleby, a kilkakrotnie więcej, by utworzyła się warstwa ziemi ornej o grubości 20 cm. 

Gleby tworzą się w rezultacie wietrzenia skał pod wpływem rozmaitych czynników 

fizycznych (temperatury, wiatru, opadów), a także w wyniku działalności żywych 

organizmów. Lecz te same czynniki mogą też powodować niszczenie gleby – mamy wówczas 

do czynienia ze zjawiskiem erozji. 

Trzeba pamiętać, że jest to proces zachodzący przez cały czas. Tempo erozji 

naturalnej jest zwykle powolne, a zniszczona gleba jest zastępowana przez nowo powstałą. 

Problem pojawia się wówczas, gdy dochodzi do erozji przyspieszonej. Degradacja gleby 

następuje zbyt szybko, by naturalne procesy były w stanie zrekompensować jej ubytek. Dzieje 

się tak najczęściej wskutek złej gospodarki człowieka. 

 

Naturalna ochrona 
 

Uprawa ziemi powoduje niszczenie naturalnej pokrywy roślinnej gleby, a przez to jej 

odsłonięcie i wystawienie na czynniki degradujące. W naszej strefie klimatycznej pola leżą 

„nagie” przez kilka miesięcy w roku. Co więcej, wraz z rozwojem rolnictwa człowiek 

zajmował pod uprawę coraz to nowe tereny, znacznie pod tym względem mniej przydatne od 

zagospodarowanych wcześniej. Tereny te pozostawały w równowadze dopóki dominowały na 

nich pierwotne biocenozy. Po ich zniszczeniu następowała szybka degradacja i ludzie 

przenosili się na inne obszary. 

Znacznie lepiej od przekształconych przez człowieka radzą sobie z erozją środowiska 

naturalne, zwłaszcza las. Na przykład mech zatrzymuje wodę deszczową tak skutecznie, że 

waga 1 m kw. mchu może po silnym deszczu wzrosnąć z 1 kg do 5 kg. A przecież las nie 

składa się tylko z mchu. 

Nie gorzej spisują się łąki. Dzięki sięgającemu głęboko, gęstemu systemowi 

korzeniowemu roślin trawiastych gleba jest doskonale chroniona przed zmyciem. Bujny 

dywan traw znakomicie z kolei zabezpiecza glebę przed nadmiernym działaniem słońca. 

Jak się szacuje, dopiero po 40 tys. lat uległaby spłukaniu warstwa ziemi w lesie o 

grubości 15 cm. To samo w przypadku pastwisk nastąpiłoby już po 10 tys. lat. Ale to i tak 

bardzo długo. Na polach uprawnych tempo erozji jest zastraszająco szybkie. Na przykład, na 

polach bawełny wierzchnia warstwa gleby może zniknąć w ciągu 10–30 lat. 
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Siła wody i wiatru 
 

Choć woda ma zbawienny wpływ na glebę, zapobiegając jej wysychaniu, jest zarazem 

najpotężniejszym czynnikiem niszczącym, jeśli spada w postaci gwałtownych ulew. Jaka jest 

siła deszczu? Jedna kropla o średnicy 6 mm ma taką energię kinetyczną, że można by dzięki 

niej unieść przedmiot o wadze pół dekagrama na wysokość centymetra. A przecież deszcz to 

miriady kropel, nie mówiąc już o tym, że ich wielkość może być znacznie większa. 

Erozja powierzchniowa niszczy bogatą w próchnicę wierzchnią warstwę gleby. 

Prowadzi to do stopniowego zanikania roślinności, co z kolei skutkuje dalszą erozją. W ten 

sposób tworzy się sprzężenie zwrotne i proces się pogłębia. W latach 30., w USA, w stanie 

Connecticut, padające przez tydzień deszcze spłukały warstwę gleby o grubości 2 cm, 

niszcząc uprawy tytoniu. 

Erozja wodna może też mieć inny charakter. Nie dochodzi wówczas do spłukanie 

wierzchniej warstwy gleby, ale do przemieszczania się całych połaci gleby. Przyczyną może 

być podmycie gruntu lub przesycenie go wodą po intensywnych deszczach. Powstają 

wówczas strumienie błotne czy osunięcia ziemi. Lawiny błotne powodują czasami zagładę 

całych wiosek. 

W przypadku gleb uprawnych poważnym zagrożeniem jest też wymywanie przez 

deszcz niezbędnych do wzrostu roślin związków chemicznych. 

Erozja gleby odciska także piętno na stosunkach wodnych na danym obszarze. 

Spłukiwany materiał spływa w doliny, gdzie gromadzi się w ciekach i zbiornikach wodnych. 

Zmienia to warunki fizyczne i narusza równowagę biologiczną środowisk wodnych. Ponadto, 

przyspieszona erozja wpływa na obniżenie poziomu wód gruntowych, co napędza proces 

degradacji gleb. 

Ogołocona z roślin gleba ogrzewa się intensywniej, tym bardziej że parowanie wody 

jest w takich warunkach trzykrotnie silniejsze niż na obszarach zalesionych. W efekcie 

dochodzi do drastycznych zmian w składzie mikroorganizmów zasiedlających glebę, a 

odgrywają one główną rolę w tworzeniu się próchnicy. Jak wykazały badania 

przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, na jednym hektarze, w 140 t próchnicy, znaleziono 

ponad 2 t różnych przedstawicieli mikroflory i mikrofauny – od dżdżownic po bakterie. 

Erozja wiatrowa dochodzi do głosu tam, gdzie zaczyna być sucho. Wiatr jest 

czynnikiem o dużej zdolności niszczenia gleby. W skali globalnej przenosi więcej drobnego 

materiału skalnego niż wszelkie inne procesy geologiczne. Szacuje się, że na Saharze wiatr 

podrywa i przenosi od 60 do 200 mln t pyłu rocznie. A trzeba sobie uświadomić, że około 

jednej trzeciej powierzchni lądów to obszary półsuche lub suche. 

Odległości, na jakie przenoszony jest pył, są niekiedy ogromne. Na południowo-

wschodnich terenach USA odkryto osady zawierające saharyjski piasek. Mineralne drobiny z 

północnej Afryki znajdowane są w czapach lodowych Antarktydy i Grenlandii. 

Wiatr jest bardzo skutecznym niszczycielem gleby, działa bowiem jak papier ścierny. 

Porywa ziarna mineralne i trze nimi o pozostałe na ziemi cząsteczki, powoli je rozdrabniając. 

Powstające w ten sposób ziarna kwarcu o średnicy 0,3–1,0 mm są na tyle lekkie, aby dały się 

przenieść na dużą odległość, ale zarazem na tyle ciężkie, by gromadzić się, gdy już opadną na 

ziemię. Tak tworzą się wydmy o wysokości nawet do 300 m i całe pustynie, takie jak Sahara. 

Corocznie na świecie pustynnieniu ulega 12 mln ha obszarów lądowych. 

 

Diabeł w koziej skórze 
 

Wegetarianizm staje się coraz popularniejszy, ale droga do całkowitej rezygnacji ze 

spożywania mięsa jest jeszcze daleka, o ile w ogóle jest to możliwe. Oznacza to, że 

zaspokojenie apetytu rosnącej populacji naszej planety na mięso wymaga dalszego rozwoju 
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hodowli zwierząt. Cierpi na tym gleba. Jest oczywiste, że pastwisko może wyżywić tylko 

określoną liczbę zwierząt trawożernych. Jest to zależne od ich gatunku, strefy klimatycznej, 

rodzaju gleby i składu szaty roślinnej. Dla przykładu, w Afryce Wschodniej żerowiska mogą 

się odnawiać, jeśli roślinożercy nie pozbawią ich więcej niż 70 proc. roślinności. Tymczasem 

zwierząt hodowlanych przybywa. Nadmierny wypas stał się zjawiskiem powszechnym. 

Skutkiem jest przyśpieszona erozja. 

O jej skali mogą świadczyć badania, które wykazały, że z łąk chronionych przed 

nadmiernym wypasaniem odpływa w trakcie ulewnych deszczy tylko 0,5 proc. wody, 

zabierając kilka kilogramów gleby z hektara. Tymczasem na pastwiskach z nadmiarem bydła, 

wyjałowionych i porośniętych roślinnością jednoroczną, spływa ponad 60 proc. wody, 

unosząc kilkanaście ton ziemi. 

Za zwierzęta najbardziej szkodliwe dla środowiska uchodzą kozy. Są to stworzenia 

wszystkożerne, prawdziwi kulinarni oportuniści. To dzięki nim w krajach 

śródziemnomorskich jest tak mało lasów. Kozy nie gardzą żadną częścią rośliny. Wygrzebują 

nawet korzenie, a po liście potrafią wspiąć się na drzewo. 

Szczególnie jaskrawym przykładem „koziej agresji” jest los Wyspy św. Heleny; tej 

samej, na której w roku 1821 zmarł Napoleon Bonaparte. Kozy znalazły się tam już w 1513 r. 

za sprawą Portugalczyków. W roku 1709 gubernator wyspy podjął rozpaczliwą próbę 

wytępienia ich, a co najmniej zmniejszenia ich liczebności, lecz bezskutecznie. W sto lat 

później na wyspie nie ostał się już żaden las, a miejscowe gatunki roślin wyginęły. Dziś 

wyspa stanowi doskonałą ilustrację procesów erozyjnych. 

Innym zwierzęciem, którego hodowla odcisnęła trwałe piętno na środowisku 

wybrzeży Morza Śródziemnego, jest owca. Nie tak żarłoczna jak koza, niewiele jej jednak 

ustępuje. Największe szkody wiążą się z faktem przepędzania dużych stad owiec na sezonowe 

pastwiska. Intensywnie spasane łąki górskie są szczególnie narażone na spływy gleby. 

 

Uprawa czy wandalizm? 
 

Rolnictwo żywi, ale i niszczy. Jak się szacuje, erozja i wyjałowienie grozi 80 proc. 

gleb zajętych pod uprawę. Tymczasem powierzchnia upraw na świecie zwiększa się 

corocznie o 130–150 tys. km kw. Głównie kosztem lasów i obszarów trawiastych. 

O zagrożeniach, jakie stwarza rolnictwo, przekonali się na własnej skórze 

Amerykanie. Słynne burze pyłowe (Dust Bowl) na Środkowym Zachodzie, nawiedzające 

dziewiętnaście stanów w latach 1931–1938, były skutkiem erozji gleby spowodowanej przez 

suszę i rolnictwo. 

Ziemia na Wielkich Równinach uprawiana była intensywnie od lat 80. XIX w. 

Trawiaste prerie zastąpiono polami kukurydzy i zbóż. Rośliny te nie były w stanie chronić 

gleby przed erozją. Wszystko było dobrze, dopóki padały deszcze. Lecz w roku 1931 nastała 

kilkuletnia susza. Wyjałowiona gleba, pozbawiona naturalnej szaty roślinnej, szybko wyschła 

na pieprz. Od roku 1932 zaczęły nad całymi równinami przetaczać się olbrzymie burze 

pyłowe. Niektóre docierały aż do Waszyngtonu i Nowego Jorku. Kulminacja nastąpiła w roku 

1935. W ciągu kilku lat wiatr zerwał na ogromnym obszarze wierzchnią warstwę gleby na 

głębokość 25 cm. W roku 1938 intensywne opady zakończyły epokę „brudnych lat 

trzydziestych”. 

Niemniej, proces degradacji gleby nie uległ całkowitemu zahamowaniu. O ile na 

początku XX w. gleba w stanie Iowa miała 35–45 cm grubości, o tyle do końca wieku jej 

grubość zmniejszyła się do 15–20 cm. W trakcie wiosennych burz i wichur w 2014 r. żywioł 

uniósł około 14 mln t gleby. 

Katastrofy Dust Bowl mogłoby nie być, gdyby ekspansja ludzkiej gospodarki szła w 

parze z przewidywaniem możliwych skutków. Ale to się rzadko zdarza. Gleboznawstwo 
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narodziło się w Rosji już pod koniec XIX w. Obecnie w każdym kraju istnieją struktury bądź 

placówki zajmujące się badaniem gleb i opracowujące programy ich ochrony. Czy skuteczne 

– to już, niestety, inna kwestia. 
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Miasto nie dla drzew? 
 

 

 

Drzewa w mieście – choć może nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka – mają się 

nienajlepiej. Zdecydowanie nie jest to ich naturalne środowisko. Dlaczego chorują? Czy 

powodem są zanieczyszczenia powietrza i gleby, czy też pasożytnicze owady? A jeśli 

szkodniki, to jak z nimi walczyć? 

Liście miejskich drzew często brązowieją i zamierają na długo przed nadejściem 

jesieni; bez wyraźnego powodu. Brązowienie postępuje od brzegów liścia w kierunku żyłki 

głównej. Liście skręcają się i opadają. Przyczyny są prawdopodobnie złożone. Uważa się, że 

to niekorzystne zjawisko jest rezultatem nakładania się dwóch głównych czynników – 

wrażliwości drzew na sole stosowane do odśnieżania ulic oraz niewielkiej zmienności 

genetycznej. Drzewa po prostu nie są w stanie szybko przystosować się do trudnych 

warunków środowiska miejskiego. 

Większość problemów, z jakimi borykają się miejskie drzewa, jest jednak rezultatem 

działalności owadów. Drastycznym przykładem jest los kasztanowców, od trzech dekad 

atakowanych, jak Europa długa i szeroka, przez niepozornego motyla – szrotówka 

kasztanowcowiaczka, a właściwie przez jego larwy. Żerując na liściach kasztanowców, 

powodują one masowe przebarwienie i zamieranie liści, a nawet śmierć całych drzew. 

Szrotówek pojawił się w 1985 r. w Macedonii. Stamtąd rozprzestrzenił się na niemal 

cały kontynent europejski. W Polsce po raz pierwszy zauważono go w 1998 r. w okolicach 

Wrocławia. 

Motyle atakują kasztanowce pod koniec kwietnia. Składają jaja wzdłuż głównych 

żyłek liści. Larwy wgryzają się w blaszkę liścia, gdzie ulegają przepoczwarzeniu. Na jednym 

liściu może ich być nawet 200–300. W ciągu roku na świat przychodzą zwykle trzy pokolenia 

larw. Oznacza to, że jeden motyl może w sumie znieść ok. 6 tys. jaj. Drzewo, atakowane 

przez szrotówka w ciągu kilku kolejnych lat, ulega poważnemu osłabieniu. 

Walka ze szkodnikiem jest trudna. Najlepsze rezultaty przynosi palenie lub 

kompostowanie opadłych liści, w których zimują larwy, dzięki czemu atak podejmowany 

przez motyle wiosną jest słabszy. 

Metodą kosztowną i – co gorsza – szkodliwą dla środowiska i ludzi są iniekcje drzew 

środkami owadobójczymi. Przeprowadza się je w ten sposób, że nawierca się pień i 

wprowadza do środka insektycyd. Niestety, jeden zastrzyk nie wystarczy. Należy 

przeprowadzić co najmniej kilkanaście wierceń i powtarzać całą procedurę co dwa lata. A to 

zwiększa ryzyko skażenia środowiska. 

Nieco lepszym rozwiązaniem są opryski pestycydem Fenoxycarb, który zabija 

praktycznie wszystkie poczwarki szrotówka, a przy tym ma niską toksyczność w stosunku do 

ludzi, ptaków i owadów. 

Z ekologicznego punktu widzenia najkorzystniejszym wyjściem byłoby znalezienie 

naturalnego wroga szrotówka. Nie jest to jednak takie proste. Co prawda, niektóre ptaki – 

zwłaszcza sikory – zjadają larwy tych motyli, lecz eliminują w ten sposób zaledwie od 2 do 4 

proc. ich populacji. Niedawno udało się zidentyfikować innego naturalnego wroga 

kasztanowcowiaczka – jest to pewien gatunek os atakujących gąsienice. Ich skuteczność jest 

jednak niewiele wyższa – tylko ok. 5 proc. 
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Ale szrotówek kasztanowcowiaczek to nie jedyny szkodnik niszczący miejskie 

drzewa. Dla dębów groźna jest kuprówka rudnica (Euproctis chrysorrhoea) – motyl zaliczany 

do rodziny brudnicowatych. Jego larwy uszkadzają liście. Nie leczone dęby usychają i 

zarażają kolejne drzewa. 

Oba te szkodniki rozprzestrzeniają się w podobny sposób – ich larwy zimują w 

opadłych liściach i wiosną przystępują do żerowania na nowych liściach. Dlatego tak istotne 

jest jesienne grabienie i palenie zeschłych liści. Warto sobie uświadomić, że nie odbywa się to 

tylko ze względów estetycznych, lecz także w trosce o zdrowie drzew. 

Do innych miejskich szkodników należą mszyce świerkowe zielone, żerujące na 

iglakach zdobiących skwery i ogródki, a także gąsienice zimowych motyli z rodziny 

miernikowcowatych, preferujące drzewa liściaste. 

Na szczęście, większość tych szkodników ma naturalnych wrogów, takich jak 

drapieżne i pasożytnicze owady, drapieżne pajęczaki, a także owadobójcze nicienie, 

pierwotniaki, grzyby, bakterie i wirusy. 

Trzeba jednak pamiętać, że zieleń miejska jest dla owadów łakomym kąskiem. W 

mieście bowiem mamy do czynienia z wielką różnorodnością roślin. Tymczasem poza 

miastem jest na ogół inaczej – przeważają tam obszary rolniczych monokultur lub ubogie lasy 

złożone z produkcyjnych drzewostanów. Dlatego nie należy spodziewać się zwycięstwa w tej 

wojnie – miasto zawsze będzie Mekką dla owadów; również dla tych niepożądanych. 
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Klęska długiego lata 
 

 

 

Kto z nas, żyjących w klimacie zwanym nieco na wyrost umiarkowanym, nie marzy o 

długim lecie? Próżne nadzieje? Bynajmniej. Istnieją wskazówki, iż lata rzeczywiście robią się 

coraz dłuższe. Nietrudno zresztą zauważyć, że coraz mniej mamy okazji do założenia kurtek 

wiosenno-jesiennych, bowiem po zimowych chłodach szybko pojawiają się upały, a te z kolei 

niemal z dnia na dzień ustępują chłodom kolejnej zimy. 

Wiosna rozpoczyna się więc coraz wcześniej, a jesień coraz później. Nie ma co do 

tego wątpliwości; to fakt naukowy. Już kilkanaście lat temu naukowcy z Uniwersytetu 

Monachijskiego stwierdzili, że w roku 1993 liście drzew rozwijały się wiosną o sześć dni 

wcześniej  niż w roku 1959, natomiast zaczynały więdnąć jesienią o pięć dni później. 

Większość z nas to z pewnością cieszy. Ale ludzie nie są jedynymi mieszkańcami 

planety. Od milionów lat rytm życia wielu – jeśli nie wszystkich – gatunków zwierząt i roślin 

wyznacza klimat. Co  i m  przyniosą jego zmiany? 

Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej zwierząt odczuwa negatywne skutki zmian 

klimatycznych. Rosnąca średnia temperatura powoduje, że granice zasięgu występowania 

pewnych gatunków zwierząt przesuwają się ku wyższym szerokościom geograficznym, do 

niedawna zbyt chłodnym. Przykładem niektóre europejskie motyle, żyjące obecnie ponad 

dwieście kilometrów dalej na północ niż wcześniej, a więc w krajach o dość surowym 

klimacie, jak Szwecja i Finlandia. Podobne zjawisko występuje na półkuli zachodniej. Pewne 

gatunki motyli meksykańskich rozszerzyły swoje terytorium na północ, ale za to na 

południowym krańcu swego zasięgu zaczynają wymierać z powodu wysychania roślinności, 

na której żerują ich gąsienice. 

Problem dotyczy, rzecz jasna, nie tylko motyli. W Górach Skalistych, w USA, wiosny 

są coraz cieplejsze, lecz pokrywa śnieżna leży niemal tak samo długo, jak poprzednio. 

Tymczasem wyższe temperatury dezorientują pewne gatunki zwierząt, które – jak drozdy 

wędrowne czy świstaki – rozpoczynają swoją wiosenną aktywność znacznie wcześniej niż 

dotychczas. Mają więc problemy ze znalezieniem pożywienia, z powodu zalegającego wciąż 

śniegu. 

Przesunięcia czasowe zwierzęcej aktywności stają się coraz większe. Wspomniane 

wyżej drozdy wędrowne przylatują w Góry Skaliste o dwa tygodnie wcześniej, a świstaki 

budzą się nawet o miesiąc wcześniej. Wiele gatunków meksykańskich ptaków składa jaja 

kilka, a nawet kilkanaście dni wcześniej niż ćwierć wieku lat temu. Przesunięciu uległ cykl 

rozrodczy płazów w Anglii. 

Zjawisko to jest szczególnie wyraźnie widoczne w krajach Północy, gdzie w ciągu 

ostatniego półwiecza średnia temperatura zimą wzrosła o sześć stopni, stąd większość badań 

naukowych dotyczy tych właśnie rejonów. Naukowcy z Finlandii i Szwecji, na przykład, 

potwierdzili kilka lat temu, że już od pewnego czasu obserwuje się coraz wcześniejsze 

powroty do Skandynawii ptaków zimujących na południu Europy, a nawet w Afryce. W ciągu 

ćwierćwiecza cykl ten przyspieszył o pięć i pół dnia. Mechanizm, dzięki któremu ptaki 

„wiedzą”, że zima w Skandynawii kończy się wcześniej, nie jest znany. Najprawdopodobniej 

obserwujemy tu działanie procesów ewolucyjnych. Kolejne pokolenia ptaków dziedziczą 

„informację” o konieczności wcześniejszego powrotu na północ, ponieważ te, które przylecą 

pierwsze na tereny lęgowe, zajmą najlepsze miejsca gniazdowania i dochowają się 
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liczniejszego potomstwa. Dobór naturalny promuje więc wcześniejsze powroty z 

południowych żerowisk. Zmiany w zachowaniu ptaków zachodzą, zdaniem naukowców, 

nadzwyczaj szybko. 

Warto dodać, że zjawisko wcześniejszych powrotów ptaków na obszary lęgowe w 

Skandynawii, wraz z szybszym nadejściem wiosny, znane było już wcześniej, ale w 

odniesieniu do ptaków zimujących stosunkowo niedaleko, na południowych wybrzeżach 

Bałtyku. Zapewne ptaki odbierają jakieś subtelne sygnały zmian pogodowych zachodzących 

kilkaset kilometrów dalej na północ. Ale jakie sygnały mogłyby skłonić do powrotu ptaki 

zimujące na południe od Sahary? 

Aby daleko nie szukać – także polskie bociany wracają z Afryki coraz wcześniej; 

pierwszy przylatuje średnio o dziesięć dni prędzej niż w roku 1980. Podobnie czynią inne 

gatunki, jak skowronek czy jaskółka dymówka. Rekordzistką jest czajka, która zjawia się nad 

Wisłą o ponad trzy tygodnie wcześniej, niż czyniła to ćwierć wieku temu. 

Międzynarodowe raporty o wpływie zmian klimatycznych na populacje ptaków 

przybierają ton alarmistyczny. Zasięgi występowania poszczególnych gatunków zmieniają 

się, często się kurcząc, a warunki egzystencji ulegają pogorszeniu. Przesuwają się terminy 

ptasich migracji i okresy lęgowe. Wszystko to skutkuje mniejszą przeżywalnością piskląt, 

zanikaniem siedlisk i zmniejszaniem się liczebności populacji. 

Prognozowane zmiany są bardzo poważne. Z modeli klimatycznych wynika, że zasięg 

występowania wielu gatunków ptaków europejskich może do końca stulecia przesunąć się 

nawet o tysiąc kilometrów na północny wschód. Wbrew pozorom nie przysporzy to ptakom 

większej „przestrzeni życiowej”. Jedna czwarta gatunków może z tego powodu wyginąć, a 

zasięg występowania pozostałych skurczy się o połowę. Niemal o tyle samo zmaleje 

różnorodność w ptasim świecie. 

Problemem jest zwłaszcza zdobycie pokarmu w sytuacji, gdy z powodu wyższych 

temperatur szybciej rozwijają się larwy owadów, którymi żywią się ptaki. Cykl życiowy 

ptaków nie nadąża za tymi zmianami, ptaki więc niejako „spóźniają się” na okres największej 

obfitości pożywienia, a to skutkuje niemożnością wykarmienia potomstwa. 

Również niektóre gatunki ptaków żywiących się rybami, jak nurzyki, przeżywają 

trudne chwile, bowiem ich ofiary źle znoszą wyższe temperatury wody i same giną. 

Zmiany klimatyczne przynoszą często trudne do przewidzenia skutki. Niektóre 

gatunki żab w Kostaryce zagrożone są wymarciem, ponieważ ich naturalnym środowiskiem 

są wilgotne, mgliste lasy, a tymczasem suchsze lata sprawiają, że mgła pojawia się coraz 

rzadziej. W Skandynawii zimy są wprawdzie coraz cieplejsze, ale to pociąga za sobą wzrost 

opadów śniegu w głębi lądu, co utrudnia tamtejszym dużym roślinożercom – łosiom i 

reniferom – zdobycie pożywienia. 

Są też i jaśniejsze strony problemu. Niektóre gatunki zyskują dzięki zmianom 

klimatycznym. Na przykład norweskie pluszcze. Ptaki te ostatnio znacznie zwiększyły swoją 

liczebność. Prawdopodobnie dzieje się tak dzięki łagodniejszym zimom. Głównym 

pożywieniem pluszczy są owady z dna strumieni. Wyższe temperatury sprawiają, że mniej 

strumieni zamarza, co zapewnia ptakom źródło pożywienia przez cały rok. 

Z dłuższych okresów ciepła korzystają też grzyby. Angielscy badacze stwierdzili, że 

grzyby na południu Anglii zaczęły wytwarzać owocniki nie raz w roku, jak dotychczas, lecz 

dwukrotnie. Ponadto przesunięciu uległ koniec sezonu grzybowego – z października na 

grudzień. Po analizie danych z okresu pięćdziesięciu lat, dotyczących ponad trzystu gatunków 

grzybów wykształcających owocniki jesienią, okazało się, że niektóre gatunki wytwarzające 

owocniki w październiku zaczęły również robić to w kwietniu; najprawdopodobniej w 

związku z wcześniejszym występowaniem wiosennych temperatur. Jest to ewenement, jako 

że nie odnotowano dotychczas, aby jakiś organizm tak drastycznie zmienił swój cykl 

rozmnażania się i zamiast raz w roku czynił to dwa razy. 
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Ale to na razie wyjątki, choć zapewne gatunków zyskujących na skracaniu się okresu 

zimna będzie przybywać. Znajdą się one w gronie beneficjentów globalnego ocieplenia. 

Dominuje wszakże obawa, że znacznie więcej przedstawicieli fauny znajdzie się w gronie 

poszkodowanych. 

Nie można też zapominać o naszych zwierzakach domowych. Wydłużone, a 

zwłaszcza zbyt gorące lato stanowczo im nie służy. Wiele ras psów źle znosi upały, a przecież 

są to zwierzęta, które muszą wychodzić na spacer bez względu na pogodę. Należy im 

wówczas zapewnić możliwość schłodzenia się; choćby przez zroszenie ich wodą, jeśli kąpiel 

nie jest możliwa. 
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Płoną łąki, płoną lasy... 
 

 

 

Każdej wiosny możemy się przekonać, jak niska jest jeszcze świadomość ekologiczna 

Polaków. Nigdzie bowiem w Europie, poza naszym krajem, nie zetkniemy się ze zjawiskiem 

wypalania traw. Najnowszym przykładem jest niedawny wielki pożar trenów nad Biebrzą, 

spowodowany – według ekspertów – przez celowe podpalenie łąki. 

Pożar to klęska ekologiczna. Ogień niszczy życie biologiczne nie tylko na powierzchni 

ziemi, ale też w wierzchniej warstwie gleby – czyli w warstwie najbardziej żyznej. Giną nie 

tylko suche trawy i chwasty, ale także grzyby, porosty i glony. 

Podczas pożaru giną też zwierzęta: ropuchy, jeże, ryjówki, jaszczurki, krety, padalce i 

wiele innych drobnych płazów i gryzoni. Giną dżdżownice, dzięki którym funkcjonuje obieg 

materii organicznej. Nie mówiąc już o masie pożytecznych owadów, takich jak trzmiele, osy, 

biedronki czy pająki. 

Hekatomba nie omija również ptaków. Późną wiosną krzewy i drzewa rosnące na 

nieużytkach i miedzach są ich naturalnym siedliskiem i miejscem lęgowym. Pożar czyni 

spustoszenie wśród piskląt. 

Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są toksyczne 

węglowodory. Zasnuwające krajobraz dymy uniemożliwiają pszczołom oblatywanie łąk, co 

zmniejsza liczbę zapylonych kwiatów i w konsekwencji obniża plony roślin. Do atmosfery 

przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o 

właściwościach rakotwórczych. 

Wypalanie traw to problem głównie wiosenny, ale także późnym latem oraz wczesną 

jesienią nie brakuje pożarów wznieconych przez „wypalaczy” – tym razem jednak z dymem 

idą ścierniska i resztki słomy pozostałej na polach po żniwach. A wraz z nimi nierzadko lasy i 

zabudowania. 

Piromani przyłapani na wypalaniu podają dwie główne przyczyny podkładania ognia: 

chęć „użyźnienia” gleby popiołem oraz chęć zniszczenia chwastów. Oba te powody są bardzo 

dyskusyjne. Zupełnym nieporozumieniem jest przekonanie, że w ten sposób gleba jest lepiej 

przygotowana do późniejszego plonowania. Jest akurat odwrotnie. Ziemia wyjaławia się, 

zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja 

azotu z powietrza. Chwasty z kolei są znane ze swojej wyjątkowej żywotności. Czy 

wypalanie trawy ma wpływ na ich liczebność? A w dodatku – czy radykalne wyniszczenie 

chwastów ma sens ekologiczny? 

Ciekawe światło na ten problem rzuca przykład Niemiec. Systematyczne tępienie 

chwastów w niemieckich ogrodach doprowadziło do zakłócenia równowagi ekologicznej, co 

przejawiło się w drastycznym spadku liczebności pszczół. Dla tych pożytecznych owadów 

chwasty są bowiem ważnym urozmaiceniem diety. 

A nawet jeśli wypalanie użyźnia glebę i niszczy chwasty, to czy te korzyści są w 

stanie przeważyć szkody? W pożarach giną chronione gatunki roślin. Zniszczeniu ulegają 

korzenie, pączki i pędy roślin rozwijających się wiosną. Ginie także flora bakteryjna 

odpowiadająca za rozkład resztek roślinnych i asymilację azotu atmosferycznego. Pozostaje 

martwa gleba. 
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Pożary niszczą rodzimą faunę i florę. Utrudniają, a nawet paraliżują ruch na drogach, 

co wielokrotnie doprowadzało do kolizji i wypadków. Są bezpośrednią przyczyną 

zwiększonej erozji gleby – tak wietrznej, jak i wodnej. 

Jeden wyjazd strażaków do akcji to koszt ponad tysiąca złotych. Pieniądze te idą z 

naszej kieszeni. Straty biologiczno-ekologiczne są nie do oszacowania. Ale można pokusić się 

przynajmniej o ocenę wpływu wypalania na środowisko. Okazuje się, że najwyższa 

temperatura panuje nie przy samej ziemi, ale na wysokości od kilkudziesięciu centymetrów 

do kilku metrów nad płonącą roślinnością. Nad palącymi się zaroślami trzcinowymi 

temperatura może dojść nawet do 900 st. C. Przy samym gruncie żar jest znacznie mniejszy – 

około 100 st. C. 

Oczywiście i tyle wystarczy, aby zabić wszelkie życie na wypalanej łące. Jeśli pożar 

nastąpi bardzo wczesną wiosną, szansę na przeżycie mają zimujące w zamarzniętej jeszcze 

glebie rośliny i owady. Ale już te, które zimują na łodygach i liściach roślin – zginą. Nie 

trzeba chyba dodawać, że wypalanie nieużytków i ściernisk latem i jesienią to już prawdziwa 

katastrofa dla wszelkich organizmów nie dość szybkich, aby uciec przed ogniem. 

W Polsce zdarzają się dni, jak na przykład 29 marca 2001 roku, kiedy było 356 

pożarów łąk, nieużytków i terenów chronionych spowodowanych właśnie wypalaniem traw. 

Najwięcej z nich wystąpiło na terenach województw: zachodniopomorskiego (135), 

warmińsko-mazurskiego (73) i mazowieckiego (55). Największy pożary wybuchł w rejonie 

miejscowości Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie), gdzie spaliło się 140 ha traw. 

W Polsce szczególnie narażone na pożary – również te spowodowane przez wypalanie 

traw – są Bory Dolnośląskie. Są to lasy bardzo suche, o niskiej średniej ilości opadów. Nic 

więc dziwnego, że wiosną 90 proc. wszystkich interwencji straży pożarnej to akcje gaszenia 

płonących traw. W wielu przypadkach pożar obejmuje także lasy. 

Wypalanie nieużytków stało się już prawdziwą zmorą strażaków. Zdarza się, że 

dziennie straż pożarna wyjeżdża do kilkudziesięciu pożarów, obejmujących w sumie setki 

hektarów. 

Niestety, niewiele pomaga świadomość, że wypalanie traw jest przestępstwem, a 

sprawca może ponieść karę aresztu lub grzywny. 
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Nauczka idzie w las 
 

 

 

Trudno o ekosystem bardziej wszechstronnie wykorzystywany przez człowieka niż 

lasy. Pełnią one funkcje rekreacyjne, odgrywają istotną rolę w gospodarce, a przede 

wszystkim – stanowią niezwykle ważne ogniwo ekologiczne całej planety. A mimo to 

traktujemy je często po macoszemu: wycinamy, zatruwamy, zaśmiecamy. 

Do niedawna jeszcze, zanim nastała moda na papier ekologiczny, druk wielkiego 

dziennika wymagał wycięcia rocznie 400 ha lasu. W latach 60. weekendowe wydanie „New 

York Timesa” ukazywało się kosztem przerobienia na papier drewna z ponad 70 ha lasu. 

Już w latach 50. gorzko żartowano, że gdyby w skali globu udało się zlikwidować 

analfabetyzm, trzeba byłoby wyciąć wszystkie lasy, aby zapewnić prasę i książki dla tylu 

czytelników. 

Dwieście lat wycinania lasów w Ameryce Północnej sprawiło, że ich powierzchnia 

zmalała ze 170 mln ha do 8 mln. Zaledwie niespełna jedna dziesiąta z nich to lasy bliskie 

pierwotnym. Co prawda, w Stanach Zjednoczonych jest obecnie więcej lasów niż przed 

stuleciem, ale ich struktura jest już zupełnie inna. W miejscu dawnych lasów mieszanych 

rosną teraz przeważnie monokultury drzew iglastych, znacznie bardziej podatne na rozmaite 

niekorzystne czynniki, jak choroby czy zanieczyszczenia. Kanada nadal może się poszczycić 

wielką powierzchnią lasów dochodzącą do 40 proc. Tym niemniej, jest to znacząco mniej od 

stanu sprzed osiedlenia się tam Europejczyków. 

Stan lasów w Europie nie jest jednolity. W poprzednim stuleciu uległ pewnej 

poprawie w Europie Zachodniej. Niestety, na południu, w krajach śródziemnomorskich o 

historii sięgającej głębokiej starożytności, większość lasów już dawno zamieniła się w łąki i 

pastwiska. W Grecji, na przykład, lasy pokrywają obecnie zaledwie kilkanaście procent 

powierzchni, a silnie zalesiona niegdyś Hiszpania ma ich niewiele więcej. 

Nie bez grzechu jest i leśnictwo w krajach rozwiniętych. Dominuje wciąż model 

„wykorzystania” lasu na potrzeby człowieka, podobnie jak wykorzystuje się plony z pól 

uprawnych. Stąd wyręb na coraz większą skalę, uzasadniany często nie względami 

ekonomicznymi, lecz ochronno-higienicznymi. Nasiliło się to ostatnio, niestety, zwłaszcza w 

naszym kraju. Wie o tym każdy, kto lubi wybrać się do lasu na spacer. 

Wprawdzie pod koniec ubiegłego wieku tempo ubywania lasów w strefie 

umiarkowanej nieco zmalało w stosunku do prognoz, ale zaledwie o 10 proc., a ponadto i tak 

jest zatrważające – rocznie wycina się średnio 9–10 mln ha. 

 

Smutek tropików 
 

Szczególną wartość dla całej planety mają tropikalne lasy deszczowe. Są nie tylko 

„zielonymi płucami Ziemi”, ale stanowią dom niezliczonej liczby gatunków żywych istot. 

Mieszka tam co najmniej połowa wszystkich gatunków, a może nawet 90 proc. 

Lasy tropikalne i lasy stref umiarkowanych są bardzo odmiennymi środowiskami. Te 

drugie wyrosły na glebach przekształconych przez lodowce i wzbogaconych w składniki 

mineralne. Te pierwsze natomiast rosną na glebach płytkich i ubogich. I w tym tkwi główny 

problem. Lasy stref umiarkowanych, dzięki dużej zawartości w glebie składników 

odżywczych, mogą zregenerować się szybciej i łatwiej. Wycięcie lasu tropikalnego sprawia, 
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że z ekosystemu znikają niemal wszystkie składniki odżywcze, bowiem znajdują się one w 

samym lesie. Niesie to ze sobą dwa podstawowe niebezpieczeństwa: kiepska gleba utrudnia 

regenerację lasu, a ponieważ w lasach tropikalnych żyje tak wiele gatunków – o wiele więcej 

niż w lesie stref umiarkowanych – giną one wraz z wycinanymi drzewami. 

Specjaliści szacują, że powrót lasów tropikalnych do stanu sprzed rozpoczęcia ich 

eksploatacji przez ludzi – gdybyśmy już teraz zaprzestali ich wycinania – mógłby potrwać aż 

100 mln lat! To znacznie więcej, niż upłynęło czasu od wymarcia dinozaurów. 

Większe obszary lasów tropikalnych zachowały się tylko w trzech rejonach Ziemi. To 

Amazonia, Afryka centralna, zwłaszcza Kongo, oraz Azja Południowowschodnia – Indonezja, 

Malezja i Papua Nowa Gwinea. Smętne resztki rozsiane są po globie w pasie 

międzyzwrotnikowym: od Ameryki Środkowej i Brazylii, poprzez zachodnią Afrykę i 

Madagaskar, po Indie, Indochiny, Filipiny i północno-wschodnią część Australii. 

Dlaczego wycinamy lasy? Powodów nie brakuje. Powiększająca się liczba ludności, 

pozyskiwanie drewna na opał, intratny handel drewnem, szczególnie rzadkim, powiększanie 

obszaru pastwisk i areału ziem uprawnych. Większość ludzi na Ziemi gotuje posiłki 

wykorzystując drewno. W niektórych rejonach pozostaje ono nadal jedynym surowcem 

opałowym. 

Do wzrostu tempa karczowania lasów przyczynił się wydatnie postęp techniczny: 

coraz lepsze i wydajniejsze maszyny, nowe drogi przecinające wcześniej niedostępne 

obszary. 

Wyręb jest tylko jednym z czynników niszczących lasy. W krajach 

nieuprzemysłowionych jest nim również wypalanie. Stosuje się je tradycyjnie w Afryce, jako 

sposób na pozyskanie ziemi uprawnej bądź na zwiększenie powierzchni sawanny, na której 

wypasane jest bydło. Częste pożary uniemożliwiają powrót drzew, utrwalając stan wylesienia. 

W temperaturze kilkuset stopni ginie, rzecz jasna, wiele organizmów niezdolnych do 

wystarczająco szybkiej ucieczki. 

Praktyka ta nie zawsze wszakże przynosi szkody. Lasu wprawdzie ubywa, lecz 

tworzenie pastwisk zabezpiecza glebę przed erozją, co ma niebagatelny wpływ na stan 

ekosystemu. Samo wylesianie natomiast powoduje często spłukiwanie przez deszcze 

wierzchniej warstwy gleby, zmianę stosunków wodnych i w rezultacie klęskę ekologiczną. 

Najbardziej spektakularnym przykładem z ostatnich dziesięcioleci był niewątpliwie Dust 

Bowl – okres burz pyłowych z lat 30. XX w. na Wielkich Równinach USA, spowodowanych 

w dużej mierze erozją gleby w wyniku nadmiernej eksploatacji rolniczej tych obszarów. 

 

Zagrożone bogactwo 
 

Lasy deszczowe giną w tempie 1,5 akra na sekundę. W ostatniej dekadzie XX w. 

corocznie powierzchnia lasów w tropikach zmniejszała się o 14,5 mln ha. Jeśli nic się nie 

zmieni, znikną całkowicie w ciągu pierwszych dekad obecnego wieku. Na co dzień nawet 

sobie nie uświadamiamy, jak wiele Ziemia wraz z nimi utraci. 

Jest powiedzenie, że im dalej w las, tym więcej drzew. Ale to tylko część prawdy. Las 

naturalny to nie same drzewa; to cały, złożony ekosystem. Kiedy giną drzewa, zagrożone są 

wszystkie organizmy żyjące pośród nich i w związku z nimi. Za przykład może posłużyć 

jedna z filipińskich wysp – Cebu. Lasy zniknęły z niej już sto lat temu. W rezultacie ostał się 

tam tylko jeden endemiczny gatunek ptaków. 

Z substancji zawartych w roślinach i zwierzętach lasów tropikalnych – choć, 

oczywiście, nie tylko tropikalnych – pochodzi wiele leków. Ich wykorzystanie uratowało 

życie bądź przyniosło ulgę w cierpieniu wielu ludziom. A ile potencjalnych leków kryje się 

jeszcze w gęstwinie dżungli? Pojawiają się jednak niekiedy trudne do rozstrzygnięcia 

problemy. Czy dla wyprodukowania dawki leku na raka, mogącej wyleczyć jednego pacjenta, 
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warto zniszczyć kilka wyjątkowo rzadkich, starych drzew, rosnących tylko w jednym miejscu 

na Ziemi? Łatwo odpowiedzieć, że nie, ale jeśli sami staniemy przed podobnym dylematem? 

I jeszcze jedna sprawa, o której często zapominamy. W lasach tropikalnych żyją wciąż 

ludzie. Szacuje się, że jest ich kilkadziesiąt milionów, ale dni tych tubylczych enklaw wydają 

się policzone, pomimo rozmaitych działań na rzecz ochrony ich dziedzictwa kulturowego. 

 

Las znaczy świat 
 

Wycięcie lasów tropikalnych – samo w sobie będące katastrofą – spowoduje też dalsze 

katastrofalne skutki. Na obszarze wylesionym przyspieszona erozja niszczy cienką warstwę 

gleby. Badania w Afryce wykazały, że tempo ubywania wierzchniej warstwy gleby na 

terenach, gdzie doszło do wyrębu lasu, rośnie gwałtownie – o ile przed wycięciem drzew 

roczny postęp erozji utrzymywał się na poziomie 0,3 t na ha, o tyle po wycince osiągał 90 t na 

ha. 

W gęsto zaludnionej Azji, gdzie wyręb lasów prowadzi się od wieków, jeśli nie 

tysiącleci, erozja wpływa na życie miliardów ludzi. W Indiach deszcz i wiatr na obszarach 

pozbawionych lasu niszczy rocznie 6 mld t gleby. Co gorsza, spłukiwana do rzek gleba 

zamula rzeki przyczyniając się w rezultacie do występowania wielkich powodzi. Ich 

widownią jest często Bangladesz. 

Jeszcze ważniejsze, być może, z globalnego punktu widzenia jest inne 

niebezpieczeństwo związane z utratą lasów. Jak wykazano, ekosystemy leśne pochłaniają 

znaczny odsetek dwutlenku węgla odprowadzanego do atmosfery, co wpływa na 

spowolnienie – przynajmniej w krótkiej perspektywie – efektu cieplarnianego. Europejskie 

lasy są w stanie zaabsorbować rocznie około 10 proc. dwutlenku węgla; najistotniejszą rolę 

odgrywają tu leśne torfowiska i gleby. A skoro tak, należałoby nie tylko zadbać o 

nieuszczuplanie powierzchni leśnej, ale też ją powiększać, zalesiając nieużytki i grunty 

pouprawowe. Naukowcy służby leśnej w Stanach Zjednoczonych oszacowali, że zalesianie 

ugorów sprawiło, iż w ciągu ostatniego półwiecza nowo powstała biomasa roślinna 

zaabsorbowała jedną czwartą dwutlenku węgla wyemitowanego w tym czasie przez 

amerykański przemysł. Gdyby posadzić las na wszystkich ugorach w USA, niemal połowa 

całej ilości powstających w kraju związków węgla, zamiast trafić do atmosfery, zostałaby 

uwięziona w roślinach. 

W skali planety nie wystarczy wszakże zalesianie krajów uprzemysłowionych. Trzeba 

też, aby państwa leżące w strefie międzyzwrotnikowej zaprzestały masowego wycinania 

swoich lasów. Lasy tropikalne potrafią bowiem usunąć z atmosfery od 1,5 do 2,5 raza więcej 

dwutlenku węgla niż lasy strefy umiarkowanej. Bez nich nie ma mowy o walce z globalnym 

ociepleniem. Tym bardziej, że powierzchnia Ziemi nie jest z gumy i terenów pod zalesianie 

kiedyś zabraknie. Jak się szacuje – może nawet w połowie obecnego wieku. 

 

Ożywcza choroba 
 

Postępujące wylesianie jest spowodowane nie tylko świadomym działaniem 

człowieka, ale jest też skutkiem jego aktywności na innych polach. Wiąże się bowiem z 

zanieczyszczeniem atmosfery, gleby i wody, co sprawia, że drzewa, a niekiedy i całe lasy, 

chorują i giną. 

Choroby drzew nie zawsze jednak bywają zjawiskiem niepożądanym. Okazuje się, że 

w chorych i umierających drzewach bytuje bądź znajduje schronienie wiele leśnych stworzeń: 

ptaki, gady, a nawet małe ssaki; nie mówiąc już o licznych owadach. Stąd też u schyłku 

ubiegłego wieku narodził się w Stanach Zjednoczonych pomysł... celowego zakażania drzew 

pasożytniczymi grzybami. Chodziło o zwiększenie populacji dzięciołów, które wykuwają 
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dziuple w drzewach starych i chorych, o próchniejących pniach, a ponadto żywią się larwami 

owadów bytujących w takich samych, osłabionych chorobą drzewach. Tymczasem 

gospodarka leśna powoduje, że drzewa chore są szybko wycinane; często zanim zdążą 

przerodzić się w siedliska dzięciołów. Naukowcy doszli więc do wniosku, że należy wywołać 

próchnienie niektórych drzew, przyspieszając naturalny proces, zanim dany obszar lasu 

zostanie objęty cięciami sanitarnymi. 

Uczyniono to w ten sposób, że kawałki drewna moczono w roztworze płynnej hodowli 

hub – grzybów infekujących drzewa – a następnie wkładano je w otworzy wywiercone w 

pniu. Powodowało to rozwój grzybów, które z kolei przyspieszały powstawanie próchnicy. 

Program okazał się sukcesem – po pewnym czasie na zakażonych drzewach osiedliły się 

dzięcioły. 

 

Mniej drewna w drewnie 
 

Konieczności wycinania lasów na potrzeby przemysłu papierniczego, meblarskiego 

czy na opał nie da się długo bronić w sytuacji, kiedy pojawia się coraz więcej możliwości 

pozyskiwania odpowiedniego surowca z innych roślin. W Europie szansą na ograniczenie 

wyrębu lasów może być uprawa specyficznej odmiany trawy – miskanta olbrzymiego. 

Roślina ta osiąga 3,5 m wysokości, a z jednego hektara można zebrać do 30 t suchej masy, 

doskonałej do wyrobu papieru czy do ogrzewania domów. Miskant olbrzymi został 

wyhodowany w Danii, w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków miskanta rosnącego w 

stanie naturalnym na Dalekim Wschodzie, i korzysta z niego wiele duńskich gospodarstw 

domowych. 

Co ważne, gatunek ten może rosnąć nawet na glebach skażonych różnego rodzaju 

zanieczyszczeniami, na których nie powinno uprawiać się roślin o przeznaczeniu 

spożywczym, a tak czyni się także i w naszym kraju. Tereny te można byłoby przeznaczyć 

pod uprawę miskanta olbrzymiego, który ma tę właściwość, że znaczną część zanieczyszczeń 

pobranych z gleby zatrzymuje w korzeniach i kłączach, których się nie wykorzystuje. 

W cieplejszych strefach globu można uprawiać inne gatunki szybko rosnących traw, 

krzewów czy drzew, zaspokajających przynajmniej w części potrzeby przemysłu 

papierniczego bądź przeznaczonych na cele grzewcze. Szczególną uwagę warto zwrócić na 

kilka gatunków roślin motylkowatych występujących w tropikach. Na przykład, uprawiana w 

Indonezji kaliandra dorasta w ciągu roku do 5–6 m wysokości i już wówczas nadaje się do 

pozyskania drewna. A są i gatunki rosnące jeszcze szybciej i wyżej. 
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Od Sasa do NASA 
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Noc jak co dzień 
 

 

 

Noc z 31 grudnia na 1 stycznia wydaje nam się szczególna. Choć stanowi tylko dość 

arbitralnie ustaloną cezurę między starym a nowym rokiem, przypisujemy jej o wiele głębsze 

znaczenie. W skrajnych przypadkach – przy zmianie tysiąclecia czy nawet stulecia – 

sylwestrowy wieczór niesie ze sobą strach przed końcem świata. Nie świadczy to o 

wyjątkowości tych dat, lecz dobitnie pokazuje, że jesteśmy niewolnikami stworzonego przez 

siebie kalendarza. 

Zawdzięczamy to najprawdopodobniej... rolnictwu. Prehistoryczni koczownicy – 

zbieracze i myśliwi – nie potrzebowali dokładnej rachuby dni i miesięcy. Nie musieli 

obliczać, kiedy nadejdzie czas siewów, a kiedy zbiorów, ponieważ nie uprawiali ziemi. Gdy 

na danym terenie żywność stawała się trudniej dostępna – po prostu przenosili się gdzie 

indziej. Wprawdzie znajdowane są artefakty – na ogół w postaci fragmentów kości z 

rozmaitymi nacięciami – co do których przypuszcza się, że stanowiły jakiś rodzaj 

prymitywnego kalendarza, służącego, być może, do określania, kiedy na danym obszarze 

pojawią się wędrujące stada zwierząt, bądź też do wyznaczania terminów nieznanych nam 

rytuałów religijnych, lecz jeśli nawet takie było przeznaczenie owych przedmiotów, to w 

codziennej egzystencji z pewnością powszechnie obywano się bez nich. 

Rolnictwo przyniosło osiadły tryb życia, a z nim rozwarstwienie społeczne i nierówny 

podział dóbr. Kalendarz stał się niezbędny nie tylko do prac polowych, ale także dla potrzeb 

systemu podatkowego i życia społecznego. Przyczyny sakralne, m.in. konieczność obliczania 

terminów świąt i innych obrzędów, sprawiły, że starożytne cywilizacje wręcz prześcigały się 

w coraz to precyzyjniejszej rachubie czasu. Kalendarz Majów był tak dokładny, że równie 

precyzyjne obliczenie długości doby przekraczało możliwości nawet XIX-wiecznej nauki. 

 

Reforma reformy 
 

Obecny Nowy Rok przypadający 1 stycznia zawdzięczamy Juliuszowi Cezarowi. 

Przed nim Rzymianie obchodzili przełom roku w pierwszym dniu marca. Dowód na to 

zachował się do dziś w nazewnictwie miesięcy w wielu europejskich językach, np. angielski 

december to inaczej „dziesiąty”. Tymczasem teraz jest to grudzień, a więc miesiąc dwunasty. 

Reformę rzymskiego kalendarza przeprowadził – z inicjatywy Cezara – aleksandryjski 

uczony Sozygenes, w 45 r. p.n.e. Przesunięcie Nowego Roku z marca na styczeń było tylko 

jednym z jej elementów. Reforma – jak to zwykle z reformami bywa – wzbudziła 

kontrowersje i gwałtowne sprzeciwy. Późniejsze Cesarstwo Wschodnie, Bizancjum, 

wprowadziło zwyczaj obchodzenia Nowego Roku 1 września, czego śladem jest po dziś dzień 

termin rozpoczęcia roku szkolnego. Natomiast Republika Wenecka aż do końca swego 

istnienia, czyli do 1797 r., celebrowała Nowy Rok po staremu – w pierwszym dniu marca. 

Reforma juliańska nie rozwiązała wszystkich problemów z kalendarzem. Wręcz 

przeciwnie. Ustalony rok był odrobinę za długi, co sprawiało, że rozbieżności między 

wskazaniami kalendarza a czasem rzeczywistym stale rosły. Doszło wreszcie do tego, że pory 

roku zaczęły rozmijać się z kalendarzem. Niedogodności te szczególnie dotkliwie odczuwał 

Kościół, zwłaszcza w kwestii ustalania świąt ruchomych, takich jak Wielkanoc. Radykalną 

decyzję o nowej reformie podjął papież Grzegorz XIII w 1582 r. Z kalendarza usunięto 10 
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dni, w ten sposób, że po 4 października 1582 r. pojawił się od razu 15 października. 

Zmieniono także sposób liczenia lat przestępnych. 

Reforma – czy trzeba to powtarzać? – wywołała nie mniejsze zamieszanie niż decyzja 

Juliusza Cezara półtora tysiąca lat wcześniej. Nowy kalendarz przyjął się od razu tylko w 

kilku krajach: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i... Polsce. Kościoły protestanckie nie 

chciały początkowo nawet słyszeć o papieskiej bulli. Spowodowało to ciekawą sytuację – 

podróżując po Europie „przeskakiwało się” po kilkanaście dni w jedną lub w drugą stronę 

kalendarza. Niemieckie kraje związkowe, w których religią państwową był protestantyzm, 

przyjęły kalendarz gregoriański dopiero w 1700 r.; podobnie jak Norwegia i Dania. Anglia 

uczyniła to w 1752 r. 

Gregoriańska reforma zatriumfowała w pełni dopiero w XX w. W 1918 r. Rosja 

zrezygnowała z kalendarza juliańskiego, a później również kraje bałkańskie: Grecja, Serbia 

oraz Rumunia. Warto jednak dodać, że w Kościele prawosławnym nadal obowiązuje 

kalendarz juliański. A republika mnichów na półwyspie Athos funkcjonuje zgodnie z 

kalendarzem bizantyńskim, liczonym od początku świata, tj. od roku 5508 p.n.e. 

Poza Europą kalendarz gregoriański przyjmował się z jeszcze większym opóźnieniem. 

Na przykład w Japonii zaczął obowiązywać w roku 1873, w Chinach w 1911, w Egipcie w 

1928, zaś dopiero w 2016 r. wprowadziła go Arabia Saudyjska. 

 

Kalendarzowy zawrót głowy 
 

Nasz europocentryczny punkt widzenia sprawia, że sądzimy, iż Nowy Rok 

przypadający 1 stycznia jest datą uniwersalną. Tak jednak nie jest. Na świecie używa się 

około 40 różnych kalendarzy, a każdy z nich umiejscawia przełom roku inaczej. 

W religii żydowskiej świat został stworzony w 3761 r. p.n.e. To wyznacza początek 

rachuby lat. W tym roku, we wrześniu, rozpocznie się w Izraelu nowy rok 5780. 

Podobnie jak w kalendarzu starorzymskim Nowy Rok przypada u muzułmanów na 

marzec, tyle że nie na 1, lecz na 26. Rachują oni lata od hidżry, czyli ucieczki Mahometa z 

Mekki do Medyny, w roku 622. Kalendarz w krajach islamskich jest kalendarzem 

księżycowym, a nie słonecznym, jak nasz. Oznacza to, że rok jest o 11 dni krótszy od 

naszego. W tej chwili trwa muzułmański rok 1440. 

Również w marcu rozpoczyna się nowy rok w Indiach. 22 marca rozpocznie się rok 

1940, licząc od początku indyjskiej ery, czyli od roku 78 (był to rok 0 ery Śaka). 

Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja panuje w innym wielkim kraju – Chinach. 

W zasadzie nie ma tam jednej daty, która byłaby punktem wyjścia do rachuby lat, początkiem 

ery w naszym rozumieniu. Tradycyjnie Chińczycy dzielą lata na 60-letnie cykle. Aż do lat 40. 

naszego wieku, czyli do rewolucji komunistycznej, w Chinach używano datowania według lat 

panowania kolejnych władców. Obecnie przyjęło się za początek rachuby lat kalendarzowych 

uznawać rok 2637 p.n.e. Według tego systemu obecnie trwa rok 4716, rozpoczęty 16 lutego 

2018 r. Jest to Rok Psa. Natomiast zgodnie z rachubą cykliczną Chiny są w trakcie 78 cyklu, 

który zaczął się w 1984 r. 

 

Milenium po wielekroć 
 

Jeśli o omyłkach i rozbieżnościach kalendarzy mowa – najlepszym przykładem jest 

obecnie przez nas używany. Jest on obarczony błędem – można by rzec – założycielskim. 

Mierzymy czas od narodzin Chrystusa. Ale metryki urodzenia Chrystusa, rzecz jasna, nie ma. 

Skąd więc wiadomo, kiedy się urodził? Nowy Testament podaje sprzeczne informacje, w 

dodatku niedokładne. Opierając się na nich, w VI w. n.e. mnich Dionizy Mały (Dionisius 

Exiguus) ustalił datę urodzenia Chrystusa na 25 grudnia roku 753 ab urbe condita (a.u.c. – od 
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założenia miasta, wg rzymskiej rachuby czasu). Niestety, uważa się powszechnie, że uczony 

braciszek pomylił się o kilka lat. 

Przede wszystkim nie uwzględnił faktu, że Herod zmarł w roku 750 a.u.c., a przecież 

według ewangelii żył jeszcze, kiedy urodził się Jezus. Wynika z tego, że Jezus mógł przyjść 

na świat najpóźniej w 4 r. p.n.e. To pierwszy błąd. Drugi tylko częściowo stanowi winę 

Dionizego. Otóż, ustaliwszy datę rozpoczęcia nowej ery na 1 stycznia 754 a.u.c. (Jezus 

wprawdzie urodził się 25 grudnia 753 a.u.c., ale drobiazgowy mnich uznał, że lepszym 

początkiem będzie dzień, kiedy odbyła się uroczystość obrzezania) Dionizy przemianował go 

na 1 stycznia pierwszego Roku Pańskiego. Rzecz w tym, że został pominięty rok zerowy! To 

tak, jakbyśmy używali linijki, której skala zaczyna się od 1, a nie od 0. 

Dlaczego jednak trudno obarczać Dionizego całkowitą odpowiedzialnością za to 

niedopatrzenie? Z prostego powodu – nie mógł wiedzieć, co to jest zero. Matematyka 

europejska w VI w. nie znała takiego pojęcia. Zera używali już wprawdzie Chińczycy, 

Egipcjanie, a nawet Majowie, ale do Europy trafiło dopiero pod koniec pierwszego 

tysiąclecia, za pośrednictwem Arabów. Co ciekawe, wielkim zwolennikiem zastosowania w 

matematyce zera był papież Sylwester II, którego pontyfikat przypadł na lata 999–1003 i 

który był świadkiem pierwszych kontrowersji związanych z trudnością ustalenia, czy przełom 

tysiącleci wypada w latach 999/1000 czy 1000/1001. Jak wiadomo, spory trwają do dziś. 

Te i inne niejasności są zatem tak duże, że początek naszej ery może przypadać na 

dowolny rok między 7 p.n.e. a 7 n.e. Oznacza to, że początek trzeciego tysiąclecia mogliśmy 

świętować wielokrotnie – przez kilka lat przed i kilka lat po roku 2000. 
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Oj, boli! 
 

 

 

Stary dowcip głosi, że jeśli po czterdziestce budzisz się rano i nic cię nie boli, to nie 

masz się z czego cieszyć – na pewno jesteś martwy. Ale ból nie jest wyłącznie przypadłością 

ludzi w średnim i podeszłym wieku. Towarzyszy nie tylko większości chorób, ale także 

drobnym wypadkom dnia codziennego. Może dopaść wszystkich. Zgodnie ze słynną lekarską 

diagnozą: boli, bo musi boleć. Czy rzeczywiście musi? 

Z fizjologicznego punktu widzenia ból jest reakcją tkanki na uszkodzenie. Wynika z 

tego prosty wniosek, że jest niezbędny jako sygnał ostrzegający przed niebezpieczeństwem. 

Oczywiście, niebezpieczeństwo to może być bardzo różne: od infekcji wirusowej po 

uderzenie kuli. Ból jest więc jednym ze sposobów, w jaki organizm odbiera sygnały ze 

środowiska. Sygnały – dodajmy – niezwykle istotne dla przetrwania. Kiedy, na przykład, 

dotkniemy czegoś gorącego, odczuwamy ból i szybko cofamy rękę. Gdybyśmy niczego nie 

czuli – skończyłoby się na poważnych poparzeniach. 

A zatem musi boleć? Niestety, musi. Decydują o tym odpowiednie mechanizmy 

biochemiczne działające już na poziomie komórek. W podrażnionych tkankach powstają 

pewne substancje, prostaglandyny, z grupy tzw. neuroprzekaźników, które pobudzają 

zakończenia włókien nerwowych. Sygnały docierają do mózgu i tam zostają przekształcone w 

znane nam odczucie bólu. Chociaż bowiem boli nas ręka czy żołądek, tak naprawdę ból 

mieszka w mózgu. 

Podczas międzynarodowego sympozjum „Pain 2000” (z ang. pain – ból, cierpienie) dr 

Catherine Bushnell z McGill University ogłosiła, że znalazła nawet konkretne obszary mózgu 

odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Posłużyła się nowoczesną techniką obrazowania zmian 

zachodzących w funkcjonującym mózgu. Wykryła cztery takie obszary, dwa w korze 

czuciowej i dwa w układzie limbicznym. Nie to jednak jest najciekawsze. Otóż, okazało się, 

że o ile sygnały dotykowe docierają do kory czuciowej niemal bez zmian, o tyle sygnały bólu 

mogą być zmieniane przez układ limbiczny. Co to oznacza? Układ limbiczny odpowiada za 

emocje. A zatem nasze odczuwanie bólu może być różne w zależności od tego, jakie emocje 

mu towarzyszą. 

Na odczuwanie bólu wpływa też... charakter. Badania dowiodły, że lepiej radzą sobie 

z opanowaniem bólu ekstrawertycy – ludzie aktywni, samodzielni, uzewnętrzniający swoje 

emocje. Osoby zamknięte w sobie mają niższy próg tolerancji bólu – są bardziej wrażliwe i 

trudniej im go zwalczyć. W najgorszej sytuacji znajdują się ludzie ogarnięci depresją i lękiem. 

Najpowszechniejszym rodzajem bólu jest chyba migrena. Wyniki badań sugerują, że 

może ona być dziedziczna – największe ryzyko jej wystąpienia ponoszą osoby, których bliscy 

krewni są nią dotknięci. Lekarze wyróżniają dwie postacie migreny. Jedna to migrena z aurą, 

objawiająca się, oprócz bólu, także zaburzeniami widzenia – chory dostrzega błyski światła, 

migocące linie, mroczki przed oczami itp. Druga postać – migrena bez aury – charakteryzuje 

się „tylko” zwykłymi cechami: pulsującym bólem głowy, nudnościami, wymiotami, 

nadwrażliwością na światło i hałas. 

Naukowcy stwierdzili, iż ludzie, których najbliżsi krewni cierpieli na migrenę bez 

aury, zapadali na nią dwukrotnie częściej od innych. Ryzyko odziedziczenia migreny z aurą 

jest jeszcze wyższe. Co więcej, wydaje się, że nie tylko pokrewieństwo, ale i fizyczna 
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bliskość ma wpływ na zapadalność na migrenę. Otóż, statystyka ujawnia, że jeśli jedno z 

małżonków cierpi na migrenę, drugie ma wszelkie szanse, by zachorować również. 

Inną powszechną dolegliwością, związaną z bólem, jest choroba zwyrodnieniowa 

stawów. Cierpi na nią co najmniej kilka milionów Polaków. Kolejne miliony żyjących z 

bólem to chorzy na osteoporozę, ludzie z bólami kręgosłupa, chorzy na nowotwory złośliwe, 

pacjenci po operacjach. 

Ból zawsze towarzyszył człowiekowi i od zarania dziejów usiłowano znaleźć sposób 

jego uśmierzania. Już na glinianych tabliczkach z Sumeru, sprzed 5 tys. lat, zapisano sposoby 

łagodzenia bólu, m.in. przy wykorzystaniu kory wierzbowej, zawierającej – jak wiemy to 

dzisiaj – pochodne kwasu salicylowego (na jego bazie stworzono później aspirynę). W 

następnych wiekach najpopularniejszym środkiem znieczulającym były narkotyki, np. Homer 

opisał w Odysei opium, w Ameryce Południowej używano koki, na Wschodzie – konopi 

indyjskich i mandragory. 

Warto sobie uświadomić, w jak odmiennych czasach dziś żyjemy. Jeszcze w pierwszej 

połowie XIX w. wszelkie operacje odbywały się bez znieczulenia. Były one tak bolesne, że 

współcześni uważali je za straszliwsze od tortur. Największą sławą cieszyli się chirurdzy, 

którzy operowali najszybciej – wówczas bowiem pacjent cierpiał najkrócej. 

Choć znieczulające właściwości eteru etylowego odkryto już w XIII w., pierwszy 

zabieg na pacjencie znieczulonym eterem wykonał dopiero w roku 1846 William Morton. Od 

tego też czasu można mówić o stopniowym rozwoju anestezjologii. 

Obecnie, tak jak różne są rodzaje bólu, tak istnieją rozmaite leki łagodzące jego 

objawy. Wszystkie działają jednak na podobnej zasadzie – powstrzymują wydzielanie 

prostaglandyn, które powstają w podrażnionych tkankach i pobudzają zakończenia nerwów. 

Światowa Organizacja Zdrowia stosuje trzystopniowy podział intensywności bólu. 

Przy bólu słabym zalecane są takie środki, jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy, 

piroksykam, ibuprofen itp. W bólu średnim: łagodne opioidy, np. kodeina. Ból silny wymaga 

silnych opioidów, jak morfina. 

Mnogość środków przeciwbólowych w aptekach jest pozorna. Działanie 

kilkudziesięciu dostępnych w sprzedaży leków na bazie paracetamolu (np. Apapu, Panadolu) 

niczym się w zasadzie nie różni. Ich mnożenie ma sens wyłącznie handlowy – producenci 

wypuszczają nowy lek, gdy uznają, że poprzedni już się klientom opatrzył. Biznes 

farmaceutyczny jest jednym z najważniejszych w dzisiejszym świecie i nic dziwnego – kupna 

książki można sobie odmówić, ale kiedy boli, trzeba zażyć tabletkę. 

Coraz częściej jednak stosuje się w leczeniu bólu sposoby nie związane z 

farmakologią: akupunkturę, leczenie ciepłem (termoterapię), leczenie zimnem (krioterapię), 

laseroterapię itd. 

Leki są jakimś rozwiązaniem, ale, na nasze nieszczęście, istnieje szczególnie 

uprzykrzony rodzaj bólu, do którego należy migrena, a który jest odporny na chemię – ból 

chroniczny. Zwalczanie go ma charakter doraźny – ot, bierzemy proszki i na jakiś czas ból 

mija. Po czym, niestety, wraca. 

Znalezienie sposobu na usunięcie bólu chronicznego raz na zawsze byłoby ogromnym 

sukcesem medycyny i błogosławieństwem dla milionów ludzi. Obecnie jedyną możliwość 

stwarza chirurgia, a polega to na przecięciu włókien nerwowych przewodzących ból. Problem 

w tym, że jest to metoda niezwykle toporna – oprócz komórek rzeczywiście 

odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów bólowych niszczy się również komórki 

„niewinne”, znajdujące się w tym samym nerwie, a potrzebne do przenoszenia innych 

bodźców. Idealnym rozwiązaniem byłoby precyzyjne wyłączenie tylko tych włókien, które 

decydują o odczuwaniu bólu. Taki zabieg likwidowałby ból już do końca życia, gdyż komórki 

nerwowe w zasadzie nie ulegają regeneracji. 
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Pewna nadzieja pojawiła się przed kilkunastu laty. Naukowcom z amerykańskich 

ośrodków – University of Minnesota oraz Veterans Affairs Madical Center w Minneapolis – 

udało się dokonać w sposób nie chirurgiczny takiego selektywnego wyłączenia komórek 

nerwowych przewodzących ból. Użyto metody konia trojańskiego. Do cząsteczek substancji 

uczestniczącej w powstawaniu impulsów nerwowych (tzw. substancji P) dołączono 

neurotoksyny – związki niszczące komórki nerwowe. Preparat wstrzyknięto do rdzenia 

kręgowego szczurów cierpiących na przewlekły ból. Koń trojański zadziałał znakomicie – 

substancja P wprowadziła neurotoksyny do komórek nerwowych, które skazała tym samym 

na zniszczenie. Po zabiegu szczury przestały odczuwać przewlekły ból. 

Czy stanowi to nadzieję dla ludzi cierpiących na migrenę i wiele innych uporczywych 

postaci bólu? Przyszłość pokaże. Wiadomo jednak już dzisiaj, że choć boli, to wcale nie musi 

boleć. To tylko kwestia czasu. 
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Lalka zmienną jest 
 

 

 

Kiedy odkopywano Pompeje, pod warstwą popiołów Wezuwiusza znaleziono ślady 

wielu ludzkich ciał. Były to jakby puste formy – zwłoki bowiem rozpadły się w proch, ale 

otaczająca je warstwa popiołu stwardniała na kamień, utrwalając kształty i ułożenie ciał. 

Wystarczyło wtłoczyć do środka gips, a postacie nabierały życia i oto oczom archeologów 

ukazali się ludzie zaskoczeni w rozmaitych chwilach tragedii. Był tam mężczyzna, który 

usiłował przebić mur pokoju, jaki okazał się pułapką; była para – może małżeńska – która 

zdołała donieść do bram miasta swoje skarby i tam przegrała walkę z żywiołem; był rosły 

niewolnik, który aż do końca próbował zasłaniać przed deszczem popiołu swoją panią... 

Do najbardziej poruszających znalezisk należały zwłoki dziecka, obok których leżała 

lalka. Pozostał po niej, oczywiście, tylko odlew, ale na jego podstawie możemy sobie 

wyobrazić, jak wyglądały lale rzymskich dziewczynek. Choć różniły się od współczesnych 

Barbie, to jednak nie na tyle, by nie odczuwać wzruszenia na widok tych najpierwotniejszych 

chyba atrybutów dzieciństwa. 

 

Lalki na wybiegu 
 

Tak duża, jak obecnie, popularność lalek nie ma zbyt długiej historii, choć mają ją 

same lalki. Trudno powiedzieć, kiedy pojawił się pomysł na tego rodzaju zabawkę. Być może 

już w neolicie, a niektóre ze znajdowanych figurek mogły wcale nie służyć celom kultowym, 

lecz zabawie. Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. 

Przed XVIII w., od kiedy datuje się zwiększone zainteresowanie lalkami, nie były one 

zbyt wymyślne – wykonane z mieszaniny gliny, papieru i gipsu, przypominały raczej 

niekształtne bałwany niż ludzi. W egzemplarzach bardziej luksusowych – i drogich – łączono 

drewniany korpus z główką i kończynami z kości słoniowej. Oczy zazwyczaj były szklane. 

Począwszy od wieku XVIII lalki zaczynają bardziej upodabniać się do ludzi. Skórzane 

tułowia wypełniano trocinami. Głowy najpierw wykonywano z drewna, następnie z wosku, a 

od lat 30. XIX w. – z porcelany. Z porcelany robiono też kończyny. W drugiej połowie XIX 

w. do produkcji głów zaczęto wykorzystywać kauczuk. Co ciekawe, głowy ówczesnych lalek 

były mniejsze w stosunku do wielkości korpusu niż głowy większości lalek dzisiejszych – 

dlatego też dawne lalki bardziej przypominały osoby dorosłe niż dzieci. 

Coraz estetyczniej wykonane lalki wymagały coraz ładniejszych strojów, które starały 

się nadążyć za obowiązującą modą. Lalki częściej też przestawały służyć do zabawy, a 

stawały się raczej modelkami prezentującymi najnowsze kreacje. Po raz pierwszy użyto do 

tego celu lalkę już w roku 1391. Z francuskiego dworu królewskiego wysłano wówczas jeden 

egzemplarz na dwór angielski, aby zaprezentować najnowszą modę. W kilkaset lat później 

stało się to już powszechną praktyką. Niektóre lalki-modelki urosły do rozmiarów kobiety, co 

czyniło z nich prawdziwie nowoczesne manekiny. 

Śmiertelny cios wykorzystywaniu lalek do prezentacji mody zadały czasopisma. 

Zdjęcia i opisy najnowszych kreacji znacznie szybciej i łatwiej mogły dotrzeć do 

potencjalnych klientek. Zresztą moda – jak wszystko w XIX stuleciu – znacznie się 

upowszechniła i wymagała masowego środka przekazu. 
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Świat należy do Barbie 
 

Już starożytne lalki, znajdowane w grobach dzieci, nosiły biżuterię i były czesane 

zgodnie z najnowszą modą. Posiadały też „własne” maleńkie toaletki ze wszystkimi 

niezbędnymi kobiecie akcesoriami. Ale to nic w porównaniu z obecnym szaleństwem, 

któremu na imię Barbie. 

Ta najpopularniejsza obecnie lalka świata nie powstała jednak z niczego; miała swoje 

prekursorki. U schyłku XIX w. ogromnym wzięciem cieszyła się angielska Daisy, a jej sukces 

wynikał z faktu, że można ją było stroić w różne ubranka. 

Jej następczynią była, począwszy od roku 1905, francuska Bleuette. Przy jej promocji 

wykorzystano potęgę prasy. Redaktorzy jednego z francuskich czasopism wpadli na pomysł, 

aby darować egzemplarz lalki wszystkim swoim prenumeratorom. Na jednorazowej akcji 

wszakże się nie skończyło. W kolejnych numerach zamieszczano wykroje strojów dla 

Bleuette. Sukces był ogromny. W dziesięć lat później ukazywały się już specjalne żurnale 

przeznaczone wyłącznie na ubranka dla lalki; wedle ostatniego krzyku mody. 

Barbie wymyślono w roku 1959, w fabryce zabawek Mattel w USA. Bardzo szybko 

rozpowszechniła się na całym świecie. Szczególną popularność osiągnęła w Europie; we 

Francji spowodowała nawet powrót do tradycji lalek-modelek prezentujących najnowsze 

kreacje. 

Stroje są niezwykle ważnym aspektem promocji Barbie. Jej ubieraniem trudnią się 

największe firmy, jak choćby Dior. W ten sposób właścicielka lalki, nawet jeśli nie stać jej 

samej na takie kreacje, ma świadomość obcowania z wielką modą. Równie ważna, jak stroje, 

jest fryzura. Barbie czeszą najsłynniejsi fryzjerzy. Oczywiście, nie czeszą każdej lalki z 

osobna – po prostu projektują poszczególne fryzury. Ogólnie biorąc, w biznes związany z 

lalką Barbie zaangażowanych jest około 150 firm z całego świata. W latach 80. Europę 

objechał pociąg złożony z kilku wagonów, w których prezentowano różne warianty strojów i 

wyposażenia lalki Barbie. 

Barbie, w odróżnieniu od swych prekursorek, jest otoczona gronem rodzeństwa i 

przyjaciół. Jej narzeczony Ken – z którym w 2004 r. zerwała, aby w 2011 r. ponownie zacząć 

się spotykać – najbardziej chyba znany, nie jest jedyną „osobą” z jej świata. Barbie ma 

sześcioro rodzeństwa, w tym trzy młodsze siostry – Skipper, Stacie i Chelsea – z którymi 

„utrzymuje” najbliższe kontakty. Skipper towarzyszy koleżanka o imieniu Scooter. Ken, jak 

każdy prawdziwy mężczyzna, ma też przyjaciela – Allana. A Allan, aby sytuacja nie była zbyt 

dwuznaczna, musi mieć narzeczoną – Midge. Ta zaś, wraz z Teresą, są też przyjaciółkami 

samej Barbie. Rzecz jasna, powiązań przyjacielsko-rodzinnych jest w mikroświecie Barbie 

znacznie więcej. 

 

Domek z wygodami 
 

Aby realizm doprowadzić do jak najwyższego poziomu, lalki powinny gdzieś 

mieszkać, chodzić i... mówić. Pierwsza mówiąca lalka pojawiła się już w 1824 r. – potrafiła 

powiedzieć dwa słowa: mama i papa. W dwa lata później nauczyła się chodzić, a po 

kolejnych czterdziestu latach jej twarz przestała być sztywną maską – zaczęła wyrażać 

uczucia radości i smutku. 

W 1878 r. skonstruowano lalkę grającą na różnych instrumentach, a w roku następnym 

– lalkę pijącą i tańczącą walca. U schyłku XIX w. rozwój intelektualny lalek posunął się już 

tak daleko, że potrafiły one wypowiadać kilka zdań złożonych z kilkudziesięciu słów i to w 

pięciu językach! 

Popularne do dziś lalki-niemowlęta wymyślono w Anglii w XIX w. Na początku XX 

w. prym w produkcji takich lalek wiedli Niemcy. Model All Bisque z 1910 r. przedstawiał 
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laleczkę o wyglądzie niemowlęcia, z całym zestawem ubranek, bielizny, strojem do chrztu i 

przyborami toaletowymi. 

Najstarszy znany domek dla lalki stoi do dziś w muzeum w Cluny we Francji. 

Pochodzi z końca XV w. Moda na domki osiągnęła swój szczyt w wiekach od XVII do XIX. 

Najwymyślniejsze produkowano w Holandii, Niemczech i Włoszech. 

Większość produkowanych niegdyś siedzib dla lalek to tylko fragmenty domów, 

najczęściej kuchnie. Lalki umieszczano także w innych pomieszczeniach, na przykład w 

sklepach spożywczych. Zawierały one zminiaturyzowane towary, ówcześnie dostępne w 

sprzedaży. Do ciekawszych domków należały też apteki z półkami pełnymi leków, sale 

szkolne bądź zagrody chłopskie ze zwierzętami gospodarskimi. 

Do najsłynniejszych domków dla lalek należy dom królowej Marii przechowywany 

obecnie w pałacu królewskim w Windsorze. Stanowi on model XVIII-wiecznego pałacu, ale 

wnętrze urządzone jest dokładnie tak, jak wyglądało w latach 20. XX w. Domek posiada 

wszelkie „media”: światło, kanalizację, ciepłą wodę, a także w windy. W bibliotece znajdują 

się miniaturowe tomy bajek, a w piwnicach – maleńkie butelki z autentycznym winem. Na 

wyposażeniu jest też porcelana, zastawy stołowe, meble, obrazy, albumy fotograficzne, 

słowem -–wszystko, co przydałoby się Guliwerowi w krainie olbrzymów. 

Do dyspozycji potencjalnych lokatorów domku królowej Marii – gdyby kiedykolwiek 

tacy lokatorzy mieli się pojawić – pozostaje w garażach 5 lilipucich samochodów z 

działającymi benzynowymi silniczkami! 

 

Lalki mistrza pantomimy 
 

Jedną z najciekawszych kolekcji lalek w Polsce stworzył Henryk Tomaszewski. Nie 

żyjący już założyciel i szef Wrocławskiego Teatru Pantomimy kolekcjonował lalki przez 

kilkadziesiąt lat. Pasją zbierania lalek zaraził się przez przypadek – spacerując po Poznaniu, 

na wystawie jednego z antykwariatów ujrzał XIX-wieczną porcelanową lalkę. 

Najstarsze lalki z jego zbioru pochodzą z XIX w. z Niemiec, Anglii i Francji. Do 

najnowszych należą Barbie, w tym jedna przedstawiająca Kena jako Michaela Jacksona. 

Lalkom towarzyszą miniaturowe biedermaierowskie fotele, kanapy i sekretarzyki, 

wiernie naśladujące ówczesne prawdziwe meble. Ciekawostkę kolekcji stanowi maleńki 

ołtarz z monstrancją i mszalnym kielichem – przeznaczony zapewne dla chłopców bawiących 

się w księży. 

Lalki Henryka Tomaszewskiego były wielokrotnie wystawiane. Od 1994 r. można je 

oglądać w Muzeum Zabawek w Karpaczu. 
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Sezon na depresję 
 

 

 

Kiepski nastrój, zniechęcenie, apatia – przytrafiają się każdemu z nas. W większości 

przypadków mijają po pewnym czasie, zgodnie z rytmem sukcesów i porażek dnia 

codziennego. Niekiedy jednak stany takie mogą się pogłębić, skumulować i doprowadzić do 

przekroczenia granicy między złym samopoczuciem a depresją. Niebagatelną rolę odgrywa tu 

pora roku. W naszej strefie klimatycznej najniebezpieczniejsza jest jesień, szczególnie ta 

szara, bura, deszczowa, pozbawiona słońca. Sprzyja ona tak zwanej depresji sezonowej. 

Niekorzystnym okresem jest również początek roku. Osoby, które z takiego czy innego 

powodu są załamane, nie widzą w nowym roku nic optymistycznego. Wręcz przeciwnie – 

obawa przed nadchodzącymi problemami może przerodzić się w strach, paraliżujący 

jakiekolwiek działanie. 

To, co zwykle potocznie nazywamy depresją, stanowi najczęściej tylko przejaw 

chwilowego przygnębienia. Prawdziwa depresja – z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę – 

jest chorobą, i to poważną. Może doprowadzić do samobójczej śmierci; uważa się ją również 

za jedną z głównych przyczyn zaginięć. Jest to przecież, bądź co bądź, choroba psychiczna, o 

podłożu emocjonalnym, czym odróżnia się od chorób takich jak choćby schizofrenia, 

mających swoje źródło w zaburzeniach procesów myślowych. 

Profilaktyka w przypadku depresji jest kwestią mocno wątpliwą. Na wystąpienie tej 

choroby mają bowiem wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. To samo 

negatywne doświadczenie może u jednej osoby wywołać chęć działania celem zniwelowania 

jego ujemnych skutków, podczas gdy u innej – paraliż decyzyjny, wycofanie się, strach. 

Zależy to od cech osobniczych, a ponadto, nawet w przypadku osób podatnych na depresję 

jakieś przykre wydarzenie może doprowadzić do ataku choroby, natomiast inne, równie 

nieprzyjemne, może zostać zignorowane. Nie ma tu żadnych reguł. 

 

Niezastąpione słońce 
 

Bardziej podatne na depresję są kobiety. Zapadają na nią dwukrotnie częściej od 

mężczyzn. To mężczyźni jednak znacznie częściej popełniają samobójstwo. W sumie ok. 15 

proc. ogółu chorych na depresję skutecznie targa się na życie, a od 20 do 40 proc. podejmuje 

takie próby. Co roku na świecie ginie w ten sposób ponad milion ludzi. W niektórych 

przypadkach śmierć ponoszą też osoby postronne, kiedy ich bliski, chory na depresję, 

zdecyduje się na popełnienie samobójstwa rozszerzonego. Od jednej trzeciej do nawet dwóch 

trzecich ogólnej liczby samobójców mogą stanowić osoby z depresją. 

Najbardziej powszechną formą depresji jest depresja sezonowa. W przypadku Europy, 

przede wszystkim depresja zimowa. Przejawia się chronicznym zmęczeniem, brakiem 

aktywności, zwiększoną potrzebą snu. Człowiek je więcej słodyczy, rzadziej wychodzi z 

domu, ogranicza liczbę kontaktów towarzyskich. Rośnie agresja i liczba konfliktów. 

Problem tkwi w ludzkim mózgu, a konkretnie w niedoborze serotoniny zwanej 

hormonem szczęścia. Jest to jedna z substancji regulujących psychikę. Produkcja serotoniny 

zależy od ilości światła słonecznego docierającego do mózgu za pośrednictwem oczu. Im tego 

światła mniej – tym mniej serotoniny. A to oznacza zachwianie równowagi hormonalnej 
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organizmu. Ponadto, przy braku światła organizm wytwarza inny hormon – melatoninę – 

której nadmierne stężenie sprzyja powstawaniu stanów depresyjnych. 

Światło słoneczne wydaje się niezastąpione. Niezbyt pomaga sztuczne oświetlenie, 

nawet bardzo silne. Gabinety terapii świetlnej oferują kurację światłem, lecz nie ma pewności, 

jak duża jest skuteczność takiego leczenia w przypadku depresji. Mimo to, metoda ta jest 

ciągle stosowana. Terapia światłem trwa zazwyczaj kilka tygodni, a pacjenta naświetla się 

codziennie przez dwie godziny lampą o sile 2,5 tys. luksów. Nie jest to wiele – natężenie 

światła słonecznego nawet w pochmurny dzień osiąga 10 tys. luksów, a latem na plaży może 

dojść do 100 tys. luksów. Stwierdzono jednak, że nawet 2,5 tys. luksów wystarczy do 

znacznego ograniczenia tempa produkcji melatoniny. 

Depresja stanowi dowód, jak okrutna potrafi być... geografia. Im bowiem dalej na 

północ, tym więcej ludzi cierpi na tę chorobę. Nie ulega wątpliwości, że przyczyna tkwi w 

zmniejszającej się ilości światła słonecznego. 

Smutny rekord bije Norwegia, gdzie liczba osób zapadających na depresję zimową jest 

najwyższa na świecie. W niektórych miastach za kręgiem polarnym nawet jedna trzecia 

mieszkańców cierpi na tę dolegliwość. Szacuje się, że tylko co dziesiąty mieszkaniec 

północnej Norwegii nie odczuwa niekorzystnych skutków zimowych ciemności. Co ciekawe, 

najstarsi mieszkańcy Północy, Lapończycy, są genetycznie uodpornieni na zimową depresję. 

Tylko stosunkowo niedawni przybysze z Południa (nawet jeśli to Południe znajduje się 

zaledwie paręset kilometrów niżej na mapie) wciąż nie potrafią przystosować się do surowych 

warunków. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że w połowie XXI w. depresja może 

się wysunąć na czoło największych chorób ludzkości. 

Depresja to nie tylko indywidualna dolegliwość, ale i coraz większy problem 

społeczny. W USA policzono, że leczenie depresji kosztuje podatników 50 mld dolarów 

rocznie. Więcej Ameryka wydaje tylko na leczenie nowotworów i AIDS. W Polsce ilość 

chorych szacuje się na ok. 10 proc populacji, czyli niemal 4 mln osób! W grupie osób po 65 

roku życia odsetek ten sięga 15 proc. To liczby zatrważające, tym bardziej że nie ma u nas 

zwyczaju chodzenia do psychiatry. W roku 1998 z usług psychiatrów w przychodniach 

publicznych skorzystało zalewie ok. 135 tys. Polaków. Co gorsza, wiedza o tym, że depresja 

to choroba, wciąż jest w naszym społeczeństwie – oględnie mówiąc – niezbyt szeroko 

rozpowszechniona. Jak się szacuje, trzy czwarte chorych na depresję w ogóle nie zasięga 

porady lekarskiej. U większości z tych natomiast, którzy do lekarza idą, depresja nie zostaje 

rozpoznana, bowiem chorzy skarżą się na rozmaite dolegliwości fizyczne, nie informując 

lekarza o problemach psychicznych. Terapia nie może być więc skuteczna. 

Nie bez winy są też i sami lekarze. Według WHO co najmniej jedna czwarta 

przypadków depresji jest diagnozowana błędnie. W niektórych regionach świata nawet 80 

proc. Średnio tylko co drugi przypadek tej choroby na świecie jest rozpoznawany 

prawidłowo. Tymczasem, wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, choroba ta dotyka nie 

tylko rozwiniętych społeczeństw Zachodu czy Wschodu, lecz i krajów biedniejszych w 

Afryce i Azji, których mieszkańców uznawano – bez żadnych przemawiających za tym badań 

– za mniej podatnych na depresję. W drugiej połowie lat 90. potwierdziła się zresztą hipoteza 

o genetycznym podłożu depresji. 

Jak rozpoznać objawy zbliżającej się depresji? Warto obserwować i analizować swoje 

zachowanie. Niebezpiecznym sygnałem może być przedłużająca się apatia, niewiara we 

własne siły, niemożność podjęcia jakiejkolwiek decyzji, stronienie od ludzi, bezsenność, brak 

apetytu, utrata zainteresowania seksem. Oczywiście nie wszystko to pojawia się nagle. 

Zdarzają się przypadki raptownego popadnięcia w depresję, ale najczęściej trwa to dni, 

tygodnie, a nawet miesiące. Chory powoli wycofuje się z życia zewnętrznego, ogranicza 

kontakty, zagłębia się w swoje problemy, które wyolbrzymia. 
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Zdiagnozowanie depresji nie jest łatwe, dlatego powszechną reakcją otoczenia na 

osobę zdradzającą powyższe objawy jest zaliczenie jej do kategorii leni, życiowych 

nieudaczników itp. Najczęściej radzi się w takich wypadkach, by człowiek ten wziął się w 

garść, przestał się mazać, zmobilizował. Niestety, w prawdziwej depresji takie rady na nic się 

nie zdadzą. Niezbędna jest wizyta u psychiatry. Do oceny stopnia depresji służą lekarzom 

różne skale, według których określa się stan emocjonalny pacjenta. Zasadniczą rolę odgrywa 

w tym przypadku wywiad – pytania i odpowiedzi dotyczące nastroju, codziennej aktywności, 

zainteresowań, zadowolenia (bądź nie) z życia. 

 

Nie tylko pigułki szczęścia 
 

Choć depresja jest chorobą psychiczną, jej skutkiem może być szereg dolegliwości 

fizycznych, takich jak kołatanie serca, bóle głowy i mięśni, ucisk w klatce piersiowej, senność 

lub bezsenność, zaparcia. Możliwe są też zmiany hormonalne prowadzące do szeregu 

dolegliwości, jak na przykład osteoporozy spowodowanej zbyt wysokim stężeniem kortyzolu 

we krwi. 

Depresję można leczyć; z większym lub mniejszym powodzeniem. W wielu 

przypadkach niezbędna jest konsultacja psychiatry i zażywanie leków przeciwdepresyjnych. 

Ogólnie mówiąc, są to środki polepszające nastrój. Na rynku znajdują się leki z czterech 

głównych klas środków przeciwdepresyjnych, różniących się sposobem oddziaływania na 

organizm. 

Najwcześniej zaczęto stosować tzw. trójcykliczne (trójpierścieniowe) leki 

przeciwdepresyjne (TLPD). Ich działanie polega na blokowaniu wychwytu 

neuroprzekaźników, czyli substancji które przenoszą informację między komórkami 

nerwowymi. W podobny sposób działają niektóre leki przeciwbólowe, uniemożliwiając 

przekazywanie informacji o bólu do mózgu. Problem jednak w tym, że blokada dotyczy też 

innych substancji, przenoszących inne informacje, co prowadzi do niekorzystnych skutków 

ubocznych, np. nadmiernej senności. Leki trójcykliczne mogą też powodować spadek 

ciśnienia krwi, zaburzenia widzenia, zaparcia, nadwagę, niekorzystnie wpływają na układ 

krążenia. Najsilniejsze działanie posiadają: doksepina, trazodon i amitryptylina. 

Szczególnie modnym lekiem przeciwdepresyjnym jest słynny Prozac (nazwa 

handlowa fluoksetyny), zwany pigułką szczęścia. Należy on do grupy selektywnych 

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Mówiąc mniej fachowo, a bardziej 

zrozumiale, zwiększa on stężenie serotoniny w mózgu. Prozac i inne leki z tej grupy 

(sertralina, citalopram) są skuteczne, ale nie we wszystkich przypadkach. Cierpiących na 

depresję można bowiem podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza, to ludzie reagujący 

impulsywnie na sukcesy i porażki. Niepowodzenie jakiegoś przedsięwzięcia spycha ich w 

psychiczny dołek; zadręczają się, są pobudzeni, nie mogą spać. Druga grupa to osoby, które w 

ogóle nie podejmują działań w obawie, że im się nie powiedzie i spotka je przykrość. Tacy 

ludzie potrafią całymi dniami nie wychodzić z domu, a nawet nie wstawać z łóżka, śpiąc 

przez większą część doby. Prozac bywa lekarstwem skutecznym tylko w przypadku pierwszej 

grupy chorych. Jako lek „dający szczęście” działa uspokajająco, łagodzi skutki postrzegania 

niepowodzenia jako klęski. 

Osoby z drugiej grupy znajdują się w odwrotnej sytuacji – stopień ich „uspokojenia” 

jest – można by rzec – maksymalny. Potrzebują one czegoś, co wyrwie je z bezczynności. 

Działanie Prozaku będzie zupełnie nieskuteczne. Szansę stanowią tzw. selektywne inhibitory 

zwrotnego wychwytu noradrenaliny (np. reboksetyna). Noradrenalina jest nazywana 

hormonem stresu. Leki zwiększają jej ilość w mózgu, dzięki czemu odczucie stresu niejako 

wypycha chorych z apatii. Stosowanie musi być jednak poprzedzone precyzyjnym 

rozpoznaniem rodzaju osobowości chorego. Podanie reboksetyny pacjentowi z grupy 
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„prozakowców” może się skończyć tragicznie – pobudzone, „zdołowane” osoby, po 

otrzymaniu dodatkowej porcji stresu mogą nawet targnąć się na życie. 

Czwartą kategorię leków przeciwdepresyjnych stanowią inhibitory 

monoaminooksydazy (I-MAO). Hamują one rozkład, a więc ubytek, zarówno serotoniny, jak i 

noradrenaliny. Ujemną stroną ich stosowania jest konieczność zachowania specjalnej diety. 

Na przykład, zjedzenie czekolady może wywołać niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi. 

W przypadku szczególnie ciężkich stanów depresji pozostaje tylko najstarsza metoda 

jej leczenia – owiane złą sławą elektrowstrząsy. Stosowano je rutynowo aż do lat 50. 

ubiegłego wieku, kiedy to – po odkryciu terapeutycznego działania soli litu – wprowadzono 

na rynek antydepresanty. Elektrowstrząsy (ECT) określa się bardziej naukowymi – i mniej 

kontrowersyjnymi – terminami: metodą elektrycznego pobudzania bądź elektrosejsmoterapią. 

Sięga się po nie, gdy leki przeciwdepresyjne okazują się nieskuteczne, a pozostawienie 

chorego samemu sobie mogłoby skończyć się samobójstwem. 

Przydatność elektrowstrząsów w leczeniu chorób psychicznych stwierdzono w latach 

30. XX w. Po dziś dzień są one uważane za metodę skuteczną w walce z depresją. 

Oczywiście, obecnie sam zabieg wygląda inaczej niż przed niemal stu laty. Psychiatrze 

towarzyszy anestezjolog, a pacjent jest uśpiony, toteż nie dochodzi do zjawisk często 

kojarzonych z wstrząsem elektrycznym – nie ma drgawek całego ciała ani niczego, co można 

by określić jako wstrząs. W przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego, terapia metodą 

elektrycznego pobudzania nie wywołuje tylu skutków ubocznych. Najpoważniejszym 

zagrożeniem są zaburzenia pamięci. Na ogół są one krótkotrwałe, lecz zawsze trzeba mieć na 

uwadze, że dokonujemy zabiegów na najczulszym ludzkim organie – mózgu. 

Skuteczność elektrowstrząsów została potwierdzona dziesiątkami lat doświadczeń. 

Nie da się tego powiedzieć o stosunkowo nowej metodzie, w której impulsy elektryczne 

zastąpiono polem magnetycznym. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 

stosowana (czy też raczej testowana) od ostatniej dekady XX w., jest metodą dość prostą i 

polega na przyłożeniu do lewej skroni specjalnego urządzenia elektromagnetycznego 

(mówiąc prościej – elektromagnesu). Sesje terapeutyczne odbywają się codziennie, przez 

cztery do sześciu tygodni, i trwają do pół godziny. Wyniki nie są jednoznaczne, choć 

najnowsze badania sugerują, że metoda ta może – jeśli nawet nie zastąpić – to znacząco 

wspomóc leczenie farmakologiczne. Nie ma przy tym skutków ubocznych, jak 

antydepresanty, ani nie powoduje zaburzeń pamięci. Niemniej, wielu specjalistów zaleca 

ostrożność, istnieje bowiem ryzyko, że impulsy magnetyczne mogą zaburzyć zjawiska 

elektryczne zachodzące w płatach skroniowych mózgu, co może prowadzić do rozwoju 

epilepsji, a także wywoływać halucynacje. 

Lecznicze właściwości soli litu znane były od pierwszej połowy XIX w., stosowano je 

jednak w sposób dość przypadkowy – próbowano przy ich użyciu leczyć tak różne choroby, 

jak choćby padaczka i cukrzyca. Dopiero w sto lat później, w roku 1949, australijski lekarz 

John Cade odkrył, że sole litu wykazują skuteczność w leczeniu chorób psychicznych. Nieco 

później dowiedziono ich przydatności w terapii depresji. Lit okazał się w walce z tą chorobą 

niemal „cudowną bronią”. Dzięki związkom litu połowa chorych uwalnia się od tej 

dolegliwości praktycznie na dobre. Spośród pozostałych, duża część miewa ataki znacznie 

rzadziej i mają one łagodniejszy przebieg. 

Sole litu nie wykazują działania uzależniającego, lecz jak wiele leków przyjmowanych 

przez dłuższy czas (niekiedy przez całe życie) mogą mieć skutki uboczne – sprzyjają 

nadwadze i niedoczynności tarczycy. 

Leczenie depresji jest procesem powolnym. Dopiero po kilkunastu dniach można się 

spodziewać widocznej poprawy, a po kolejnych dwóch, trzech tygodniach chory jest w stanie 

funkcjonować w miarę normalnie. To jednak nie koniec kuracji. Przyjmowanie leków 

przeciwdepresyjnych może się przeciągnąć na miesiące, a nawet lata. 
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Wiąże się to z faktem, że depresja jest chorobą powracającą. Same leki przed tym nie 

uchronią. Pomóc może odpowiednia psychoterapia, zapobiegająca do pewnego stopnia 

ponownemu „wpadnięciu w dołek”. Jest ona dość skuteczna w leczeniu lżejszych 

przypadków depresji; pomocna bywa także jako terapia uzupełniająca leczenie 

farmakologiczne. Spośród wielu metod psychologicznych dwie zyskały szerokie uznanie. 

Pierwsza z nich, metoda interpersonalna, ma na celu podniesienie stopnia samooceny pacjenta 

poprzez rozwój jego relacji z otoczeniem. Druga (metoda poznawcza) stanowi w pewnym 

sensie jej przeciwieństwo – pacjent koncentruje się na sobie i na analizie swojego życia, dążąc 

do zmiany negatywnego stosunku do własnych możliwości, dążeń i szans. 

W leczeniu depresji może pomóc też... religijność. Niektóre badania wskazują, że 

głęboka wiara i aktywny udział w obrządkach religijnych pozwalają zwalczyć depresję 

znacznie łatwiej niż w przypadku osób religijnie obojętnych. 

Nikt i nic jednakże nie wyeliminuje z ludzkiego życia wszystkich czynników, które 

mogą okazać się bodźcem wyzwalającym nawrót depresji. Co gorsza, u osób genetycznie 

podatnych na depresję ponowny atak może nastąpić nawet wskutek bodźca słabszego niż ten, 

który spowodował pierwszy kryzys. Próg zachorowalności ulega więc obniżeniu. Utrudnia to 

walkę z tą chorobą. 
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Słodko, gorzko... 
 

 

 

Dla wielu z nas jedną z największych przyjemności jest dobre jedzenie. Ale właściwie 

dlaczego jedzenie bywa dobre lub złe? Co sprawia, że jedno danie zjadamy z apetytem, a 

innego nie chcemy tknąć? Po co nam zmysł smaku, skoro dla organizmu liczy się tylko ilość 

dostarczonych kalorii i składników odżywczych? 

Każdy ze zmysłów, w jaki wyposażyła nas natura, ma na celu dostarczanie informacji 

o świecie. Wiążą się z tym dwie zasadnicze sprawy. Po pierwsze, wszystkie stworzenia na 

Ziemi postrzegają to, co jest niezbędne dla ich przetrwania. I tylko to. Innymi słowy, mamy 

słabszy węch niż, na przykład, psy, bo to wystarczyło, abyśmy pokonali pułapki ewolucji. Z 

tego samego powodu nie musimy też widzieć tak dobrze, jak chociażby sokoły. Natura jest 

oszczędna – zapewnia tylko tyle, ile potrzeba. A zatem – odczuwanie smaku nie może być 

cechą przypadkową; musi mieć jakiś sens ewolucyjny, musiało w jakiś sposób zwiększać 

nasze szanse przetrwania. 

Druga sprawa – to subiektywność postrzegania świata. Wszyscy posiadamy takie 

same zmysły, a mimo to jedni z nas lepiej słyszą, inni lepiej widzą itp. Zmysł smaku to jednak 

coś zupełnie innego. O ile w przypadku słuchu czy wzroku różnice są ilościowe – widzimy i 

słyszymy zasadniczo to samo, tyle że lepiej lub gorzej – o tyle doznania związane ze smakiem 

bywają wyjątkowo subiektywne. Ten sam barszcz dla dwu różnych osób może oznaczać coś 

zupełnie innego – apetyczną zupę lub wstrętną breję. Co więcej, podczas gdy jeden człowiek 

uzna schabowy za smaczniejszy od bigosu, inny oceni dokładnie na odwrót. Skąd takie 

różnice? 

 

Jak smakuje cząsteczka 
 

Zmysły smaku i węchu można uznać za najstarsze w świecie istot żywych. Smak to 

bowiem nic innego, jak zdolność rozróżniania związków chemicznych. Potrafiły to już 

najstarsze jednokomórkowce, w ten sposób zdobywając substancje niezbędne do przemiany 

materii. Do dziś dla większości zwierząt zasadnicze znaczenie ma recepcja sygnałów 

chemicznych (np. o niebezpieczeństwie, atrakcyjności seksualnej itd.). 

Dla nas, ludzi, natura nie była zbyt hojna. Weźmy na przykład węch. Choć jest on 

nieporównanie słabszy od węchu psa, to i tak jesteśmy w stanie rozróżnić około 10 tys. 

zapachów. Natomiast smaków odróżniamy tylko... cztery. Są to: słodki, gorzki, słony i 

kwaśny. Tyle najwyraźniej nam wystarcza. Jest z tym być może podobnie, jak z barwami. 

Wyróżniamy tylko kilka podstawowych kolorów; z ich mieszania powstaje całe wizualne 

bogactwo otaczającego nas świata. 

Problem w tym, że o ile potrafimy stwierdzić, z jakich barw podstawowych powstał 

określony kolor, o tyle nie mamy pojęcia, w jaki sposób budowa chemiczna „przekłada się” 

na konkretny smak. Pewne powiązanie udało się znaleźć tylko dla smaku kwaśnego – 

wywołują go jony wodorowe, powstające podczas dysocjacji kwasów. Ze smakiem słonym 

powiodło się jedynie częściowo – słone są chlorki, ale nie wszystkie, np. chlorek berylu jest 

słodki. Jeszcze większe zamieszanie panuje w poszukiwaniach źródła smaku słodkiego. Te 

same substancje jednym osobom wydają się słodkie, innym gorzkie, a jeszcze dla innych w 

ogóle nie mają smaku. 
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Każdy z nas ma na języku około 2 tys. kubków smakowych – mikroskopijnych 

otworków zawierających po mniej więcej 50 komórek smakowych. Sygnały ze wszystkich 

receptorów przekazywane są włóknami nerwowymi do jądra smakowego w rdzeniu 

przedłużonym. Stamtąd biegną trzema drogami do mózgu. Pierwsza kończy się w ośrodkach 

wegetatywnych tworu siatkowatego pnia mózgu. Impulsy te powodują powstanie odruchów 

takich jak kaszel czy zaciśnięcie gardła, w przypadku gdy receptory smakowe zarejestrują 

jakąś substancję drażniącą. Druga droga biegnie do kory smakowej, gdzie powstaje świadome 

odczucie smaku. Trzecia droga – wiodąca do układu limbicznego – stanowi dopełnienie 

wrażeń smakowych przez nastawienie emocjonalne, wynikające z bodźców wzrokowych i 

węchowych. 

 

Taniec zmysłów 
 

Skoro tyle problemów mamy z określeniem smaku poszczególnych substancji 

chemicznych, to co dopiero będzie w przypadku całego dania, które jest niczym obraz z 

tysiącem kolorów i odcieni? Analogia jest głębsza, niż by się wydawało, bowiem zarówno to, 

czy obraz nam się podoba, jak i to, czy potrawa nam smakuje, jest wynikiem nałożenia się 

wielu różnych bodźców. W przypadku smaku specjaliści nazywają to superpozycją 

modalności sensorycznych. Inaczej mówiąc, podczas jedzenia pobudzane są nie tylko 

receptory smaku, ale także temperatury, dotyku oraz receptory zapachu znajdujące się w 

nosie. 

Jeśli któraś z grup receptorów zostanie w taki czy inny sposób wyłączona, odczucie 

smaku może się znacząco pogorszyć. Nie od dziś wiadomo, że na przykład silny katar (a więc 

zablokowanie zmysłu węchu) potrafi zmienić smak nawet ulubionej potrawy. Badania 

naukowe potwierdziły też wpływ temperatury dania na doznania smakowe. Co więcej, 

wykazano, że samo schłodzenie lub ogrzanie języka wystarczy, aby mózg odebrał bodźce 

smakowe, mimo iż odbywa się to całkowicie „na czczo”. Lekkie ogrzanie języka przynosi 

odczucie słodkości, podczas gdy ochłodzenie wzbudza smaki kwaśny i słony. 

Innym zmysłem, który, jak się okazało, ma wpływ na odczuwanie smaku, jest słuch. 

Badania pod tym kątem przeprowadzono w 2015 r. na Cornell University. Za źródło hałasu 

posłużył nagrany dźwięk silników samolotowych, odtwarzany tak, jak gdyby osoby 

uczestniczące w doświadczeniu siedziały w kabinie pasażerskiego liniowca. Dźwięk ten 

zastosowano nieprzypadkowo. Stwierdzono już bowiem wcześniej, na podstawie 

doświadczeń personelu linii lotniczych, że przy hałasie rzędu 80–85 dB, jakiemu poddawani 

są pasażerowie przy prędkości przelotowej, zmienia się zdolność odczuwania smaku 

niektórych potraw. Co ciekawe, jedne smaki traciły na intensywności, podczas gdy inne – 

zyskiwały. Ogólnie mówiąc, smak słodki w silnym hałasie wydawał się mniej słodki, 

natomiast smaki kwaśny, gorzki i słony pozostawały bez zmian. Wyrazistości nabierał za to 

smak umami (po japońsku „pyszny”) charakterystyczny dla soku pomidorowego, ale 

występujący także w grzybach, pomidorach czy parmezanie. 

Przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest jasna. Fale akustyczne to nic innego jak 

zaburzenia gęstości i ciśnienia ośrodka, w jakim się rozchodzą, zatem zmiany ciśnienia muszą 

w jakiś sposób oddziaływać na kubki smakowe. Potwierdza to zresztą fakt, że na odczuwanie 

smaku potraw w samolocie ma też wpływ obniżone ciśnienie panujące w kabinie (jest zwykle 

takie, jak na szczycie góry wysokiej na 1800–2400 m). Powoduje to, że podstawowe smaki – 

gorzki, słony, słodki i kwaśny – są odbierane jako słabsze. 

Jeszcze jednym czynnikiem pogarszającym smak potraw serwowanych w samolocie 

jest wilgotność powietrza, znacznie niższa niż na powierzchni ziemi. Zjawisko to jest 

związane z wpływem bodźców węchowych na smak, ponieważ niska wilgotność powoduje 
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wysychanie śluzówki nosa, a to przekłada się na osłabienie węchu, co z kolei zaburza 

odczuwanie smaku. 

Decydując się zatem na podróż samolotem należy mieć na uwadze, że jedząc w czasie 

lotu nie należy spodziewać się nadzwyczajnych doznań kulinarnych. 

Niezmiernie interesujący jest też fakt, że smaki gorzki i słodki – choć dla większości 

ludzi skrajnie różne – biochemicznie są ze sobą ściśle związane. Odkryto mianowicie, że oba 

te smaki są przenoszone przez to samo białko – gustducinę – znajdujące się na powierzchni 

komórek smakowych. Pozbawienie myszy genu tego białka spowodowało, że utraciły 

zdolność odczuwania zarówno smaku gorzkiego, jak i słodkiego. 

 

Jem, bo lubię 
 

Odczuwanie smaku przez człowieka nie polega zatem wyłącznie na prostym 

stwierdzeniu, z jakich związków chemicznych składa się dana potrawa. Liczą się też inne 

czynniki, takie jak temperatura i konsystencja dania, jego zapach. Z tych wszystkich bodźców 

powstaje w naszym mózgu to, co nazywamy smakiem potrawy. Ale właściwie po co? Czy nie 

byłoby prościej, gdyby nasz organizm kierował się wyłącznie zapotrzebowaniem na określone 

składniki odżywcze? Żebyśmy mogli jeść to, co konieczne, bez przykrych (ale i 

przyjemnych!) doznań związanych ze smakiem? 

Otóż, tak jest w istocie – nasz organizm jest zainteresowany tylko tym, co jest ważne 

dla metabolizmu. Problem jednak w tym, w jaki sposób skłonić nas do zjedzenia akurat tego, 

co korzystne, a nie tego, co zbędne. Taką fizjologiczną odmianą kija i marchewki jest właśnie 

zmysł smaku. 

Dla człowieka pierwotnego odczucie smaku mogło mieć jeszcze konkretne znaczenie 

przystosowawcze. Smak gorzki mógł ostrzegać przed truciznami. Smak słodki sygnalizował, 

że dany pokarm posiada dużo kalorii czyli ma wysoką wartość energetyczną. 

Obecnie nie jest to takie proste. Człowiek dawno już przestał kierować się 

instynktami. Kultura przyniosła szereg zachowań niezgodnych z dobrze pojętym interesem 

naszego ciała, a nawet jawnie z nim sprzecznych, np. palenie papierosów, narkotyki itp. Dieta 

ludzi współczesnych stała się tak złożona, że podlega już nie prawom ewolucji, ale rynku. 

Owa dawna zdolność oceny pokarmu powraca niekiedy, ale są to sytuacje niezwykle skrajne. 

Bywa, na przykład, że człowiek z uszkodzoną korą nadnerczy zaczyna zjadać ogromne ilości 

soli. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie powstaje niedobór aldosteronu, hormonu 

regulującego poziom jonów sodowych. A sól kuchenna to nic innego jak chlorek sodu. 

W przeciwieństwie do człowieka, wiele zwierząt potrafi dobierać pokarm do swojego 

aktualnego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Mistrzami w tej dziedzinie – jak zresztą 

w wielu innych – są szczury. 

Badania statystyczne wykazały, że około jedna czwarta ludzi to osoby szczególnie 

wrażliwe na smaki, jedna czwarta jest niewrażliwa, a reszta mieści się w zakresie średniej. 

Bywają też przypadki wrodzonego braku odczuwania smaku, tzw. ageusji. 

Problemem odczuwania smaku interesują się nie tylko naukowcy, ale też – co 

specjalnie nie dziwi – producenci żywności. Badania sponsorowane są przez firmy, które 

chciałyby, aby ich wyroby trafiały bez pudła w gusta jak największej liczby klientów. Kiedyś 

tak zapewne będzie, choć może to smutne, że nauka i technologia chcą nas pozbawić resztek 

kulinarnej spontaniczności. 
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Zdradliwe słońce 
 

 

 

Zima nie stanowi już dla mieszkańca Północy przeszkody w spędzeniu urlopu na 

słonecznej plaży. Podróże spowszedniały, świat stał się mniejszy, a Południe kusi światłem i 

ciepłem po przystępnych cenach. Kto się temu oprze? Gdybyśmy chcieli – i mieli 

odpowiednie środki – moglibyśmy opalać się przez cały rok. Wciąż wiele osób pragnie 

wrócić z wczasów do domu z piękną opalenizną, uznając ją za symbol urody i zdrowia. 

Nic bardziej błędnego. 

Co do urody, zdania mogą być podzielone, jako że w różnych epokach rozmaicie 

traktowano walor estetyczny opalenizny. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie – sprawa jest 

jasna. Opalenizna to nic innego, jak zewnętrzny objaw zniszczeń, jakich wśród komórek 

skóry dokonują promienie ultrafioletowe. Co więcej, gdybyśmy zażywali kąpieli słonecznych 

wyłącznie dla zdrowia, czas spędzony na słońcu musiałby być tak krótki, że nawet nie 

zdołalibyśmy się opalić. A jednak się opalamy. 

Związek między zmianami w skórze a działaniem słońca doczekał się medycznego 

ujęcia dopiero pod koniec XIX w. Jeszcze później przyszło zrozumienie roli, jaką odgrywa 

światło słoneczne w zapadalności na raka skóry. Proces naukowego poznania trwał w tym 

wypadku kilka dziesięcioleci i w gruncie rzeczy dopiero niedawno, bo w drugiej połowie XX 

w., udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że opalanie się może wywołać niekorzystne 

zmiany w skórze, włącznie z nowotworowymi, a co najmniej powodujące szybsze starzenie 

się skóry. 

Moda na opalanie się jest dość świeżej, bo dwudziestowiecznej daty, lecz swoją 

miłością do słońca niewątpliwie nawiązuje do antyku. Pierwsze cywilizacje rodziły się w 

klimacie ciepłym, a ich głównym bądź jednym z najważniejszych bogów zazwyczaj było 

Słońce. Ciemna karnacja nikomu wówczas nie przynosiły ujmy. 

Zmieniło się to w średniowieczu. Bladość stała się znakiem rozpoznawczym warstw 

uprzywilejowanych, podczas gdy opalenizna zdradzała pracujących na roli chłopów. 

Moda na jasną cerę trwała aż po schyłek wieku XIX. Co ciekawe, sytuacja w pewnym 

sensie uległa odwróceniu i w wieku XX to opalone, a nie blade, ciało zaczęło odróżniać osoby 

zamożne, mogące sobie pozwolić na kąpiele słoneczne i wypoczynek na plaży, od klas zbyt 

biednych i zbyt zajętych troskami dnia codziennego, by podążać za tą modą. Dopiero 

egalitaryzm drugiej połowy dwudziestego wieku niejako wyrównał szanse i dziś nie sposób 

na podstawie samego tylko stopnia opalenizny ocenić, czy mamy do czynienia z osobą 

zamożną, czy też nie. 

Zarysowuje się wszakże pewna tendencja zdająca się wskazywać na kolejny zwrot o 

sto osiemdziesiąt stopni w modzie na opalanie się. Kult młodego wyglądu i obawa przed 

rakiem skóry skłaniają coraz większą liczbę ludzi do unikania nadmiernej ekspozycji na 

słońce. Dotyczy to głównie społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych oraz wyższych kręgów 

społecznych w krajach uboższych. Tym samym, podobnie jak przed XX w., być może 

wkrótce świat znów się podzieli na bogate „blade twarze” i całą resztę. 
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Groźny procent widma 
 

Zaledwie jedna setna spektrum światła słonecznego to promienie ultrafioletowe (UV) 

odpowiedzialne za powstawanie opalenizny. Około 40 proc. to światło widzialne, a reszta 

widma to promieniowanie podczerwone, a więc cieplne. 

Wyróżniamy promieniowanie UVA, UVB i UVC. To ostatnie wykazuje najsilniejsze 

działanie mutagenne, lecz jest praktycznie w całości pochłaniane przez atmosferę, szczególnie 

przez warstwę ozonową. Promieniowanie o zakresach UVA i UVB dociera do powierzchni 

ziemi i choć jest nieco słabsze od UVC, to powoduje szereg zmian w komórkach skóry i 

odpowiada za powstawanie opalenizny. 

Promieniowanie o dużej energii – a takie jest promieniowanie UV – silnie oddziałuje z 

materią. Fotony promieniowania UV wnikają w daną substancję i inicjują w niej szereg 

zmian, mogących doprowadzić do znacznego nieraz przekształcenia jej cech fizycznych i 

chemicznych. Dotyczy to również organizmów żywych. Na szczęście, większą część 

promieniowania ultrafioletowego Słońca pochłania ziemska atmosfera . Szczególnie ważna 

jest pod tym względem warstwa ozonowa, stąd nasilające się obawy o jej stan i strach przed 

powiększaniem się tzw. dziury ozonowej. 

Nie cała kula ziemska jest jednakowo eksponowana na promieniowanie UV. Jego 

największe natężenie występuje między 30 st. szerokości geograficznej północnej a 30 st. 

szerokości geograficznej południowej. Istotne są również inne czynniki: pora roku, pora dnia 

oraz ukształtowanie terenu. Najbardziej zagrożone są obszary wysokogórskie latem, w 

godzinach popołudniowych. Ponadto, choć intensywność promieniowania UV kojarzy nam 

się ze słoneczną pogodą, należy pamiętać, że nie jesteśmy bezpieczni również w pochmurny, 

letni dzień. Chmury pochłaniają tylko część nadfioletowej części widma, a ponieważ na ogół 

w pochmurny dzień nie osłaniamy się niczym przed słońcem, możemy otrzymać dawkę UV 

większą, niż opalając się na plaży z użyciem kremu z odpowiednio mocnym filtrem. To 

jeszcze nie wszystko. Zima również nie pozwala nam zapomnieć o niebezpieczeństwie. 

Intensywność światła słonecznego jest wprawdzie znacznie mniejsza, ale promienie UV 

odbijają się od powierzchni pokrytych śniegiem i lodem, wzmacniając efekt swojego 

oddziaływania nawet kilkakrotnie, jak w przypadku narciarzy w wysokich górach. 

Na ironię zakrawa fakt, że szkodliwe dla nas promieniowanie UV może zostać 

znacznie osłabione przez równie szkodliwe – choć w inny sposób – zanieczyszczenia 

powietrza. Z drugiej strony, nie warto dla ochrony przed promieniami ultrafioletowymi 

pompować do atmosfery węglowodorów, bo skutek będzie odwrotny – zniszczymy warstwę 

ozonową, a wtedy nic już nas nie ochroni przed zabójczym promieniowaniem, włącznie z 

najbardziej niebezpiecznym UVC. 

 

Skutki „zdrowej” opalenizny 
 

Jaki jest mechanizm uszkadzania skóry, który z dużą dozą niefrasobliwości nazywamy 

opalaniem się? 

Większość promieni słonecznych zostaje przez skórę odbita: światło widzialne, 

promieniowanie podczerwone (cieplne) i część nadfioletu. Reszta nadfioletu przenika do 

naskórka, gdzie częściowo rozprasza się i ulega wchłonięciu przez barwnik melaninę, a nawet 

dalej – w głębsze warstwy skóry. Ilość promieniowania, jaka dotrze do niżej położonych 

warstw skóry, jest uzależniona od grubości i stopnia zrogowacenia naskórka oraz od 

zawartości melaniny – im jej cząsteczek jest więcej, tym więcej zaabsorbują fotonów 

promieniowania ultrafioletowego. 

Wystarczy pół godziny ekspozycji na słońce, by w skórze doszło do pierwszych 

uszkodzeń komórek. Wywołuje to reakcję układu odpornościowego organizmu – naczynia 
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krwionośne w skórze rozszerzają się, aby umożliwić szybsze przybycie do obszaru urazu 

komórek odpornościowych. Zewnętrznym przejawem tego działania jest rumień – inaczej 

mówiąc, poparzenie słoneczne, które dobrze gdy kończy się tylko obłażącą skórą, ale często 

dochodzi do pojawienia się nieprzyjemnych objawów, takich jak bąble, swędzenie czy 

pieczenie. 

Jednocześnie w skórze wzrasta ilość melaniny – barwnika absorbującego światło i 

rozpraszającego promienie UV. Melanina nadaje skórze brązowy odcień, który nazywamy 

opalenizną. Jest to w istocie zewnętrzny przejaw obrony organizmu przed szkodliwym 

promieniowaniem. Melanina radzi sobie z falami UV o wszystkich długościach. Niestety, nie 

jest stuprocentowo skuteczna. 

Tak pożądana przez urlopowiczów „zdrowa” i „odmładzająca” opalenizna w 

rzeczywistości nie świadczy ani o jednym, ani o drugim. Słońce jest dla naszej skóry 

bezlitosne. Niszczy ją i postarza, wysusza, przyspiesza tworzenie się zmarszczek, powoduje 

brzydkie przebarwienia. Często wystawiana na działanie słońca skóra przechodzi szereg 

niekorzystnych zmian łatwo zauważalnych przy dokładniejszym badaniu, gdy porówna się ją 

ze skórą, która postarzała się w sposób naturalny, wynikający jedynie z wieku. Wnioski są 

niepokojące – w przypadku osób rasy białej, spędzających dużo czasu na słońcu, skóra 

zaczyna starzeć się w przyspieszonym tempie już w wieku studenckim. Później jest jeszcze 

gorzej i w rezultacie człowiek w wieku – dajmy na to – lat sześćdziesięciu może mieć skórę 

osiemdziesięciolatka. A przecież nie o to nam chodzi, gdy zażywamy kąpieli słonecznych. 

Wygląda więc na to, że dla chwilowego polepszenia (według współczesnych norm) 

naszego wyglądu, w dłuższej perspektywie sami się oszpecamy. Co gorsza jednak, nie chodzi 

tylko o przyszły dyskomfort estetyczny. Promienie UV mogą być groźne. Powodują 

uszkodzenia materiału genetycznego w komórkach skóry. Osłabiają układ odpornościowy, w 

wyniku czego nieprawidłowo ukształtowane bądź zmutowane komórki skóry nie są 

odpowiednio wydajnie usuwane, a to może prowadzić do rozwoju nowotworów. Mechanizm 

wpływu promieniowania ultrafioletowego na układ odpornościowy został zaobserwowany 

pod koniec lat 90. w doświadczeniach na myszach. Amerykański dermatolog Edward De 

Fabo odkrył, że promienie UVB powodują przekształcenie się zawartego w skórze kwasu 

urokainowego w formę aktywną immunologicznie. Ponieważ ludzki układ odpornościowy 

rozpoznaje skórę zmienioną pod wpływem promieni UV jako ciało obce, usiłuje zaatakować 

jej komórki. Zapobiega temu właśnie kwas urokainowy, lecz jednocześnie osłabia sam układ 

odpornościowy, a więc niejako „chroni” zrakowaciałe komórki. 

Nowotwory skóry to już problem globalny, z uwagi na rozwój turystyki i łatwość 

przemieszczania się. Nawet mieszkaniec chłodnej Północy może nabawić się czerniaka, jeśli 

będzie spędzał wakacje w tropikach, leżąc kamieniem na plaży. 

W wielu regionach świata nowotwory skóry stały się najpowszechniej występującymi 

chorobami nowotworowymi. Przy czym zdecydowana większość przypadków – na przykład 

w Stanach Zjednoczonych aż 90 proc. – jest skutkiem zbyt intensywnego opalania się. Są to 

przeważnie nowotwory łagodne, ale badania wykazały, że ludzie, którzy w dzieciństwie 

spędzali dużo czasu na słońcu, w wieku późniejszym znacznie częściej zapadali na czerniaka 

skóry, niż osoby stroniące od opalania się. Zachorowalność na czerniaka – najgroźniejszy z 

nowotworów skóry – ma tendencję wzrostową. Liczba przypadków rośnie sukcesywnie o 

kilka procent rocznie. Najczęściej chorują mieszkańcy Australii. 

Rezygnacja z urlopu na słonecznej plaży to bolesne wyrzeczenie. Tym, którzy nie 

mogą się na nie zdobyć, pozostają kremy z filtrem i inne kosmetyki chroniące skórę przed 

słońcem. Mogą się też pojawić w przyszłości sposoby mniej konwencjonalne. Stwierdzono na 

przykład, że zagrożenie rakiem skóry maleje dzięki... stosowaniu odpowiedniej diety. Chodzi 

o dietę niskotłuszczową. Osoby, które spożywały dwukrotnie mniej tłuszczy, niż osoby 
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jedzące tradycyjnie, znacznie rzadziej zapadały na nowotwory skóry; znacznie też mniej 

notowano u nich przypadków innych zmian w skórze spowodowanych ekspozycją na słońce. 

Pytanie tylko, czy warto wyrzec się ulubionych potraw, by nie wyrzekać się słońca. 
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Kosmos (mało) romantyczny 
 

 

 

Z kart powieści SF znamy podróże gwiazdolotami do najdalszych słońc. Nawet w 

realnym świecie co rusz zdarza nam się usłyszeć informację o kolejnym etapie podboju 

kosmosu, o heroizmie astronautów i znaczeniu tych drobnych kroków dla całej ludzkości. 

Człowiek jest stworzeniem romantycznym. Ale nie w całości. Podczas gdy jego umysł 

buja w obłokach kosmicznego pyłu, ciało domaga się poszanowania swoich praw. To 

znacznie mniej „medialny” aspekt lotów w przestrzeń pozaziemską. Przeciętnego odbiorcy 

wiadomości to nie interesuje, ale, jeśli się zastanowić, chodzi o sprawy niebagatelne. Trafnie 

ujął to swego czasu prezydent USA, Harry Truman. Wizytując statek Mercury, którym 

pierwszy Amerykanin poleciał w kosmos, zdumiał się jego ciasnotą i iście spartańskim 

wyposażeniem. Gdzie piloci załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne? – zapytał. Nigdzie – 

padła odpowiedź. – Nie załatwiają. 

 

Kto pierwszy, ten lepszy 
 

Nad lotami kosmicznymi od początku ciążyła polityka. Kiedy stało się jasne, że 

zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie intensywnie pracują nad wyniesieniem rakiety na orbitę, 

liczył się przede wszystkim pośpiech. Choć Amerykanie mieli do swojej dyspozycji 

hitlerowskiego geniusza techniki rakietowej, Wernhera von Brauna, i jego zespół z 

Peenemünde, na czoło wyścigu w kosmos wysunęli się Rosjanie. 

4 października 1957 r. zdumieni Amerykanie mogli usłyszeć w radiu dziwne piski: 

biip, biip. Był to sygnał Sputnika, pierwszego sztucznego satelity Ziemi, pierwszej 

zbudowanej przez człowieka konstrukcji, która znalazła się na orbicie. Sputnika wyniosła 

radziecka rakieta R-7, czterokrotnie potężniejsza od budowanych wówczas w USA rakiet 

Redstone. 

Konstrukcję statków kosmicznych, tak wówczas, jak i obecnie, wymuszają określone 

względy techniczne. Wielkość kabin, w których przebywają piloci, jest uzależniona od siły 

ciągu rakiety – im słabsza rakieta, tym mniejszy ciężar może wynieść na orbitę. I odwrotnie. 

Pierwsze amerykańskie rakiety, służące do transportu kapsuł Mercury, nie były zbyt silne. 

Dlatego kapsuły były bardzo małe. Brakowało w nich wielu urządzeń, które dziś czynią życie 

astronautów przyjemniejszym. 

Zespół von Brauna przez cały czas pracował nad coraz to większymi rakietami, ale 

póki co Amerykanie musieli korzystać z pocisków słabszych, niż te, którymi dysponowali 

Rosjanie. Po locie Gagarina, który odbył się 12 kwietnia 1961 r., nie było już na co czekać. 

Amerykanie wiedzieli, że przegrali wyścig w kosmos, ale nie zamierzali rezygnować. Na 

pilota wybrano Alana Sheparda. Miał to być lot suborbitalny. W przeciwieństwie do Gagarina 

Shepard nie miał wchodzić na orbitę i okrążać Ziemi, lecz tylko niejako sięgnąć granic 

przestrzeni kosmicznej i wrócić. 
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Houston, ja chcę siusiu! 
 

Cały lot miał trwać nie więcej niż 15 minut. Dlatego nikomu nie przyszło do głowy, 

żeby wyposażyć skafander Sheparda w urządzenie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. 

Miał po prostu iść na stronę przed lotem i wytrzymać do jego zakończenia. Stało się jednak 

inaczej. Odliczanie przed startem przeciągało się, wykrywano bowiem drobne usterki w 

systemach. Shepard siedział w ciasnej kabinie dobrych kilka godzin i w pewnym momencie 

oświadczył, iż dłużej nie wytrzyma – musi się wysikać. Obsługa zdębiała. 

Problem polegał na tym, że opuszczenie kabiny nie wchodziło w grę. Trwałoby to 

zbyt długo i było zbyt skomplikowane. Shepard nie mógł tak po prostu wyjść. Wytrzymał 

mężnie jeszcze jakiś czas, ale wreszcie natura wzięła górę – pierwszy amerykański 

astronauta... zsikał się w kombinezon. 

Naukowcy tego nie przewidzieli – Shepard był cały opleciony czujnikami 

znajdującymi się pod napięciem. Na szczęście technikom udało się w porę wyłączyć prąd, 

dzięki czemu pilot nie zniszczył czujników, ani nie został porażony. Zbiegiem okoliczności 

mocz spłynął do tyłu – Shepard bowiem znajdował się w pozycji półleżącej – gdzie został 

wchłonięty przez grubą bieliznę, wysuszoną niemal natychmiast przez czysty tlen 

przepływający przez kombinezon. 

Następnym amerykańskim pilotem, który miał dokonać lotu suborbitalnego, był Gus 

Grissom. Przygoda Sheparda spędzała mu sen z powiek. Tak długo męczył naukowców, aż ci 

znaleźli rozwiązanie – kazali mu założyć... gumowe majtki wyszczuplające. Grissom, co 

zrozumiałe, zżymał się, lecz spełnił polecenie, stając się pierwszym mężczyzną w kosmosie 

ubranym w damską bieliznę. 

Miliony ludzi na świecie oglądały pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. 21 

lipca 1969 r. Neil Armstrong postawił nogę na Srebrnym Globie i wyrzekł słynne zdanie: „To 

mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości”. Po nim na powierzchnię zszedł Buzz Aldrin. 

Pozostali na Księżycu przez 21 godzin, po czym wystartowali w drogę powrotną. Żadna 

telewizja nie pokazała jednak, jaka była ich ostatnia czynność przed opuszczeniem 

nieskalanej dotąd powierzchni Księżyca – otworzyli właz i wyrzucili zużyte paczki po 

jedzeniu oraz torby z moczem. W ten sposób ludzkie śmieci po raz pierwszy spadły na 

powierzchnię innego ciała niebieskiego. 

 

Stacja z wygodami 
 

Dziś, kiedy na orbicie wokółziemskiej ludzie przebywają niemal bez przerwy, 

rozwiązanie problemu miejsca, gdzie król chodzi piechotą, musi być szczególnie 

funkcjonalne. Chodzi nie tylko o zapewnienie sprawnego działania kosmicznego sedesu, ale 

także o zagwarantowanie odrobiny intymności. 

Główny kłopot sprawia grawitacja. Aby skorzystać z toalety astronauta musi włożyć 

stopy w specjalne uchwyty i przypiąć się pasami. Następnie musi uruchomić wirnik, który 

powoduje zasysanie odchodów do wnętrza zbiornika, znajdującego się pod sedesem. Gdyby 

ktoś chciał się załatwić bez włączenia wirnika skutki byłyby opłakane, dlatego między 

sedesem a zbiornikiem jest zawór, który otwiera się tylko wówczas, gdy wirnik jest włączony, 

a zamyka samoczynnie po jego wyłączeniu. 

Odrębny problem to pozbywanie się odchodów. Na szczęście, nie wyrzuca się ich w 

przestrzeń, gdzie przez wieczność okrążałyby Ziemię (chyba że trafiłyby na jakiś statek 

kosmiczny), lecz magazynuje w ładowni statku zaopatrującego stację. Kiedy statek zostanie 

odczepiony i skierowany w górne warstwy atmosfery, spala się wraz z całą zawartością. Być 

może ktoś na Ziemi podziwia wówczas ten płonący meteor. 
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Niszczenie dotyczy tylko odchodów stałych. Mocz nie jest usuwany, lecz trafia do 

obiegu zamkniętego. Poddaje się go procesowi utylizacji, czyli odzyskuje się z niego wodę. 

Proszę się jednak nie krzywić, nie jest ona wykorzystywana do picia, lecz tylko do 

wytwarzania tlenu w procesie elektrolizy. 

Nawiasem mówiąc, toaleta w amerykańskiej części stacji ISS psuła się już 

dwukrotnie, co stanowiło dla załogi niemały problem. Na szczęście, Amerykanie mogli 

korzystać z toalety w części rosyjskiej. 

 

Mycie na orbicie 
 

W kosmosie w zasadzie trudno mówić o kąpieli, a już na pewno nie w wannie. 

Uniemożliwia to nieważkość. Ponadto, woda jest zbyt cenna, żeby ją marnować. Na stacji 

orbitalnej istnieje wprawdzie namiastka prysznica, ale jest kłopotliwa w użyciu i dlatego dość 

rzadko wykorzystywana. Kabina prysznicowa przypomina kocioł, w którym astronauta 

zostaje szczelnie zamknięty. Przepływa przez niego woda wraz z silnym strumieniem 

powietrza. Aby się nie utopić, człowiek musi oddychać przez specjalny ustnik. 

Do codziennej toalety służą jednorazowe ręczniki nasączone płynem odkażającym. 

Jak łatwo się domyślić, utrzymanie higieny osobistej w takich warunkach nie jest proste. 

Mimo to, obecnie nie jest tak źle. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało podczas 

wcześniejszych lotów. Pierwsze statki były tak ciasne, że astronauci mogli tylko siedzieć. 

Loty programu Mercury trwały krótko, problem nie był więc palący. Później jednak czas 

pobytu na orbicie wydłużał się. Drugi amerykański program kosmiczny – program Gemini – 

polegał na wystrzeliwaniu dwuosobowych załóg. Kapsuły były niewiele tylko większe od 

statków Mercury; miejsca było tam tyle, co na przednich siedzeniach sportowego samochodu. 

Po dwutygodniowym locie w Gemini 7 jeden z jego uczestników, Jim Lovell (późniejszy 

dowódca pechowej wyprawy Apollo 13), stwierdził, że było to tak, jakby przesiedzieli 

czternaście dni w męskiej toalecie. 

I gdzie tu romantyka podboju kosmosu? 
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Strach przed nawałnicą 
 

 

 

Coraz częściej słyszymy o nawałnicach nawiedzających jakieś miasto i powodujących 

zalanie ulic, podtopienia piwnic itd. Opady bywają tak silne, że po kilkunastominutowym 

deszczu ulice zamieniają się w rzeki, a place czy parkingi w jeziora. Co sprawia, że nasze 

miasta nie są w stanie przyjąć takiej ilości wody? Przyczyn jest kilka, wzajemnie ze sobą 

powiązanych. Najchętniej winą obarczamy niedrożną kanalizację. Ale to nie takie proste, a w 

dodatku – w mieście istnieją różne rodzaje kanalizacji. Kogo więc postawić pod pręgierzem? 

Największy problem stanowi to, z czego dotychczas byliśmy dumni i za co jesteśmy 

wdzięczni Kazimierzowi Wielkiemu – że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Z 

biegiem czasu murów przybywało, potem nastąpiła epoka betonu i asfaltu. W rezultacie dziś 

typowe polskie miasto to – poza podwórkami – ciąg kamiennych i betonowych płaszczyzn, z 

niewielkimi „oczkami” gleby czy zieleni. 

Ten sposób budowania – chęć pokrycia każdego najmniejszego skrawka terenu – mści 

się obecnie podczas gwałtownych opadów deszczu. Woda, nie mając gdzie wsiąkać bądź 

zatrzymać się, spływa natychmiast do kanalizacji burzowej, a ta nie jest w stanie przenieść 

takiej ilości deszczówki w tak krótkim czasie. Ulice miast można porównać wówczas do 

wybetonowanych, uregulowanych koryt rzek – wszystko jest dobrze, kiedy ilość płynącej 

wody pozostaje niewielka i stała. Kłopoty pojawiają się podczas gwałtownych wezbrań. 

O ile średnia suma opadów w Polsce wynosi 600 mm rocznie, to podczas nawalnych 

deszczy w ciągu krótkiego czasu opad jest wielokrotnie większy. Najwięcej wody spadło w 

roku 1956, w Szychowicach niedaleko Hrubieszowa, gdzie zanotowano 35,3 mm w ciągu 

zaledwie dwóch minut. To olbrzymia ilość. 

Praktycznie 90 proc. wody spadającej na wybetonowane place, ulice miast i dachy 

domów spływa natychmiast wprost do kanalizacji i powoduje jej przepełnienie. To tak, jakby 

ktoś wylał beczkę wody do umywalki. Wiadomo, że musi się wówczas przelać, gdyż odpływ 

jest zbyt mały. Widać tu wyraźnie, jak nierozsądnie zabudowane są nasze miasta. 

 

Kanalizacje trzy 
 

Większość mieszkańców miast jednym słowem „kanalizacja” określa całą 

infrastrukturę podziemną służącą do odprowadzania ścieków. Tymczasem w dużych miastach 

istnieją trzy rodzaje kanalizacji. 

Pierwszym z nich jest kanalizacja sanitarna, odprowadzająca ścieki socjalno-bytowe, a 

więc nieczystości z naszych mieszkań, domów itp. Zupełnie odrębnym rodzajem jest 

kanalizacja deszczowa, zwana też burzową. Jej celem jest zbieranie wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzanie ich do specjalnych miejsc, tzw. przelewów burzowych, skąd 

trafia wprost do rzeki. Trzeci rodzaj kanalizacji stanowi formę pośrednią, łączącą cechy obu 

wspomnianych rodzajów – jest to kanalizacja ogólnospławna. Jej zadaniem jest 

odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, ale również przyjmowanie wód opadowych. 

Znajduje się ona w centralnych dzielnicach miast. 

Osobnym problemem jest nielegalne wykorzystywanie kanalizacji deszczowej do 

odprowadzania ścieków. Jest to specyfika wielu peryferyjnych dzielnic polskich miast, gdzie 

nie ma wystarczająco rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Prawo określa, że ścieków bytowo-gospodarczych nie można odprowadzać do 

kanalizacji deszczowej; i odwrotnie – wód opadowych nie wolno kierować do kanalizacji 

sanitarnej. Tymczasem nie brakuje przypadków łamania tych przepisów i „podłączania się” 

do takiej kanalizacji, jaka akurat jest pod ręką. 

Obowiązująca ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 

traktuje proceder nielegalnego przyłączania się do kanalizacji bardzo rygorystycznie. 

Przewiduje wysokie kary pieniężne dla sprawców samowoli, a nawet karę ograniczenia 

wolności. Ponadto, taki proceder jest również wykroczeniem w świetle prawa budowlanego, 

gdyż stanowi samowolę budowlaną. 

 

Ogrody zamiast „betonowej dżungli” 
 

Jak można zaradzić kłopotom związanym z nawalnymi deszczami? Należy przede 

wszystkim zmienić sposób budowania. 

Miasto musi być zabudowane „ażurowo”. Co to znaczy? Na przykład, ogromne 

parkingi przed supermarketami nie powinny stanowić gładkiej wybetonowanej lub 

wyasfaltowanej płaszczyzny, lecz posiadać strukturę urozmaiconą, z „oczkami” ziemi czy 

zieleni, aby zatrzymać przynajmniej część wody podczas opadów. Dotyczy to również placów 

czy chodników. 

Ale to nie wszystko. Obecnie coraz częściej projektuje się nowoczesne osiedla, gdzie 

ten problem jest rozwiązywany w inny sposób. Woda deszczowa nie trafia do kanalizacji, ale 

najpierw do zbiorników retencyjnych, a dopiero stamtąd, stopniowo, jest rozprowadzana w 

gruncie. To zapobiega gwałtownemu zwiększeniu ilości wody deszczowej w systemie 

kanalizacyjnym. 

Takie rozwiązania są możliwe również dla pojedynczych posesji. Wystarczy przy 

każdym domku jednorodzinnym wkopać w ziemię zbiornik o pojemności 2 m sześc. Wody 

opadowe będą zbierane do tegoż zbiornika, a następnie wykorzystywane, na przykład, do 

podlewania ogrodu. Są też rozwiązania bardziej wyrafinowane – woda ze zbiornika może 

zasilać spłuczkę w sanitariacie i tak dalej. 

Mówiąc ogólnie, w dzisiejszej koncepcji urbanizacji obowiązuje zasada, iż wody 

opadowe muszą zostać zgromadzone w tym miejscu, w którym spadły. A tylko ich nadmiar 

powinien zostać odprowadzony. Co więcej, woda powinna być nie tylko zgromadzona, ale i 

wykorzystana tam, gdzie się znajduje. 

Idea ta legła u podstaw propagowania tzw. ogrodów deszczowych. Są to wydzielone 

powierzchnie gruntu – części działek bądź ogródków przydomowych – na których sadzi się 

rośliny mające zdolność oczyszczania wody. Podłoże wzbogaca się o warstwy filtrujące. 

Ogród taki zbiera wodę opadową z sąsiednich powierzchni utwardzonych, takich jak 

chodniki, podjazdy, parkingi, a także dachy, i oczyszcza ją. Może być wyposażony w zbiornik 

i wodę tę można wykorzystać na własne potrzeby. 

Pierwsze takie założenia powstały w latach 80. ubiegłego wieku w USA. Tam też 

nastąpił szczególnie intensywny ich rozwój. Ogrody deszczowe cieszą się też znacznym 

zainteresowaniem w Nowej Zelandii, a w Europie – w Niemczech. Buduje się je na dużych 

osiedlach, w przestrzeniach publicznych (np. na berlińskim Potsdamer Platz czy w 

nowojorskim Central Parku) i na prywatnych posesjach. 

Przefiltrowana przed podłoże ogrodu deszczowego woda przenika do głębszych 

warstw gleby. Jej nadmiar odprowadza się tzw. przelewem awaryjnym do kanalizacji 

deszczowej, ale czyni się to stopniowo i z opóźnieniem, co minimalizuje ryzyko przepełnienia 

kanalizacji. Ponieważ część wody jest wykorzystywana przez same rośliny, ilość „zbędnej” 

wody dodatkowo się zmniejsza. 
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Wielkość ogrodu deszczowego zależy od tego, jak duże są powierzchnie utwardzone, 

z których będą odprowadzane wody opadowe. Przyjmuje się, że woda spływająca ze 100 m 

kw. powierzchni utwardzonych wymaga zbudowania 6 m kw. ogrodu deszczowego o 

głębokości pół metra. 

W zależności od rodzaju podłoża można założyć ogród deszczowy suchy bądź mokry. 

Ten pierwszy wymaga podłoża przepuszczalnego. Woda wsiąkać będzie wówczas w grunt, 

podczas gdy na powierzchni utrzyma się tylko przez jakiś czas bezpośrednio po opadzie. Jeśli 

podłoże jest nieprzepuszczalne, np. gliniaste, należy pod ogrodem deszczowym założyć 

drenaż, który będzie odprowadzał nadmiar wody w inne miejsce działki (na trawnik, inną 

część ogrodu itp.) bądź do kanalizacji deszczowej. Można też, w przypadku podłoża 

nieprzepuszczalnego, ogród deszczowy umieścić w pojemniku zamiast bezpośrednio w 

gruncie. 

Spośród wielu roślin nadających się do posadzenia w ogrodzie deszczowym suchym 

można wymienić na przykład trzcinę pospolitą, miętę wodną i tojeść kropkowaną. W 

ogrodzie mokrym powinny się znaleźć gatunki wodne, jak żabiściek pływający, rzęsa drobna 

czy grążel żółty. Można też nasadzić niektóre gatunki drzew (np. olszę czarną) i krzewów 

(różne gatunki wierzb). 

Niektóre z polskich miast oferują znaczne wsparcie finansowe osobom, które 

zdecydują się na budowę ogrodu deszczowego na swojej posesji. Warto też dodać, że ogrody 

deszczowe zbudowane przez gdański magistrat na kilku osiedlach sprawdziły się doskonale 

podczas silnej ulewy w czerwcu bieżącego roku. W czasie 40 minut spadło od 50 do 62 mm 

deszczu, co stanowi miesięczną normę. Dzięki ogrodom deszczowym nie doszło do podtopień 

piwnic w budynkach, gdzie wcześniej taki problem występował. 

Ale ogrody deszczowe to nie tylko element ochrony przed gwałtownymi zjawiskami 

atmosferycznymi. To także wyspy zieleni w zurbanizowanym krajobrazie, siedliska roślin i 

owadów, a także miejsca służące edukacji ekologicznej. 

 

Dbać, inwestować, zmienić prawo 
 

Zmian urbanizacyjnych nie da się przeprowadzić z dnia na dzień. Dlatego też 

niezbędne jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz jej modernizacja i rozbudowa. 

Szczególnie ważne jest utrzymanie drożności połączeń między kratami odprowadzającymi, 

znajdującymi się w jezdni, a kolektorem, którym wody opadowe spływają dalej. Zatkanie 

tych połączeń powoduje, że woda deszczowa nie ma gdzie odpływać. 

Niekiedy mówi się potocznie o „zatkanych kratkach”. Jeśli osady nagromadzą się pod 

samą kratką, nietrudno je usunąć. Gorzej jest z oczyszczeniem dalszego odcinka przewodu, 

gdyż znajduje się w nim syfon. Wymaga to użycia specjalistycznego sprzętu, a na taki może 

sobie pozwolić niewiele firm. Często te, które takie prace na zlecenie miasta wykonują, nie 

dysponują odpowiednimi urządzeniami. 

Dobrze byłoby również utworzyć na obszarze miasta kilka zbiorników gromadzących 

nadmiar wód opadowych. Pełniłyby one wówczas rolę naturalnego zbiornika retencyjnego, 

przyjmującego wody z gwałtownych opadów, a następnie powoli oddającego je do 

naturalnego obiegu. 

Działania doraźne nie na wiele się zdadzą, jeśli problem nawalnych deszczy będzie się 

pogłębiał, a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Miasta potrzebują kompleksowego 

planu dotyczącego kanalizacji deszczowej, wplecionego w strategię ich rozwoju. 

Trzeba oczywiście znaleźć źródła finansowania rozbudowy i modernizacji kanalizacji 

deszczowej. W przypadku kanalizacji sanitarnej – są opłaty za ścieki, które przynajmniej w 

części rekompensują koszty inwestycji. Jeśli chodzi o wody opadowe, istnieją przepisy 

wprowadzone przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, 
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umożliwiające pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych. Ale równocześnie 

odprowadzanie tych wód kosztuje, gdyż płaci się za to – na mocy tej samej ustawy – podatek 

za tzw. korzystanie ze środowiska. Problem więc polega na tym, że ewentualne opłaty tylko 

częściowo mogłyby zostać wykorzystane na cele inwestycyjne, związane z budową czy 

rozbudową kanalizacji deszczowej. 

Nietrudno zauważyć, że klimat się zmienia. Czy jest to wynik efektu cieplarnianego 

zawinionego przez człowieka, czy rezultat naturalnych zmian – ekstremalne zjawiska 

pogodowe zdarzają się coraz częściej. I będą zdarzać się nadal. Na dłuższą metę nie pomogą 

doraźne działania. Trzeba już dziś zrezygnować z „betonowego” modelu miasta na rzecz wizji 

bardziej zgodnej z naturą. Inaczej natura srodze się zemści. 

Zmiana systemu budowania nie nastąpi sama. Inwestorzy nie są zbyt chętni do 

ponoszenia dodatkowych – nawet stosunkowo niewielkich – kosztów. Ale można ich do tego 

skłonić, w dobrze pojętym interesie ogółu. Miasto może uchwalić zmiany w prawie 

budowlanym – które jest prawem miejscowym – tak aby uzależnić wydanie pozwolenia na 

budowę od uwzględnienia w projekcie odpowiednich rozwiązań służących do zatrzymania 

wód opadowych w gruncie. 

Warto mieć na uwadze, że Polska dysponuje zasobami wodnymi jednymi z 

najmniejszych w Europie. Powinno nam więc zależeć na każdej ich ilości. 
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Święta zapomnianych rytuałów 
 

 

 

Od ponad tysiąca lat Polska jest krajem chrześcijańskim. Mało kto jednak uświadamia 

sobie, że dziesięć wieków okazało się za mało, by zatarły się tradycje z czasów jeszcze 

wcześniejszych. Nawet w tak – wydawałoby się – arcychrześcijańskie święto, jak Wielkanoc, 

pogańska przeszłość daje o sobie znać rytuałami, których pierwotne znaczenie już dawno 

popadło w niepamięć. I tak oto, w te jedne z najważniejszych świąt roku mieszają się po dziś 

dzień – ongiś śmiertelnie ze sobą wojujące – pogaństwo i chrześcijaństwo. A wszystko to 

przyprawione ludową fantazją. 

W Pietrowicach Wielkich, nie opodal Raciborza, w Poniedziałek Wielkanocny ludzie 

gromadnie wsiadają na koń (lub na bryczki, wozy itp.) i wyruszają z krzyżem i kościelnymi 

chorągwiami na objazd pól. Zwyczaj ten, poza zewnętrzną symboliką, nie ma nic wspólnego 

z chrześcijaństwem. Jest raczej echem pogańskich obrzędów związanych z przywoływaniem 

wiosny i przepędzaniem zimy, a wraz z nią złych mocy. 

Złe moce i demony to relikt dawnego świata pogan. Chrześcijańskie zło uosabia 

Szatan, upadły anioł, antyteza Boga, który wszakże stanowił dla prostego ludu pojęcie nazbyt 

abstrakcyjne i skomplikowane. Toteż ów bezpostaciowy Duch Zła przeistoczył się w diabły – 

ni to straszne, ni to śmieszne istoty z ogonami, rogami i kopytami, czyli – nie wiedzieć 

dlaczego – wszelkimi cechami... roślinożerców. Takie zło przez małe „z”, wodzące na 

pokuszenie pijaków w karczmie, było bardziej swojskie, bliskie i czasami nawet można je 

było oszukać, wystrychnąć na dudka. Bardziej też przypominało pogańskie duchy i demony, a 

pamięć o nich tak naprawdę nigdy nie wygasła, nawet jeśli nie była świadomie artykułowana. 

Wyrazem tej ambiwalencji chrześcijańsko-pogańskiej jest wiele ważniejszych i mniej 

ważnych rytuałów związanych z Wielkanocą. Na przykład, wiejski zwyczaj nakazywał, aby 

w Wielką Sobotę po przyjściu z kościoła (tradycja chrześcijańska) trzy razy obejść ze 

święconym dom dla odpędzenia złych mocy (tradycja pogańska). 

 

Egzekucja śledzia 
 

Tradycyjnym aspektem chrystianizmu jest asceza, czyli – w dzisiejszych realiach – 

przede wszystkim Wielki Post. Choć na pozór nie ma tu miejsca na szczególną dowolność, 

ludowa pomysłowość także i ten okres zadumy i pokory ozdobiła szeregiem obrzędów, 

niekiedy pełnych humoru. 

Post przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się w środę 

popielcową. Podczas mszy księża posypują głowy wiernych popiołem ze spalonych 

ubiegłorocznych palm wielkanocnych. Przypominają przy tym, że prochem jesteś i w proch 

się obrócisz. W dawniejszych czasach popiół pochodził z ognisk, a nawet, podobno, z kości 

ludzkich. Miało to jeszcze silniej symbolizować przemijanie rzeczy doczesnych i skłaniać do 

skruchy za grzechy. 

Obecnie niewiele osób ściśle przestrzega postu, lecz dawny lud polski czynił to dość 

skrupulatnie. Rezygnowano z jedzenia mięsa, tłuszczów zwierzęcych, nabiału i cukru. 

Głównym daniem w czasie Wielkiego Postu był żur z mąki żytniej. Oprócz niego ziemniaki, 

kasza, owoce, solone śledzie. Osoby wyjątkowo pobożne ograniczały się w niektóre dni do 

suchego chleba. Najściślejszy post obowiązywał w Wielki Piątek. Niektórzy całkowicie 
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rezygnowali tego dnia z posiłków. Nie prowadzono spraw sądowych, nie organizowano 

polowań. 

Przy takich wyrzeczeniach trudno się dziwić, że postne dania stawały się tak 

znienawidzone, iż miano ochotę je „zabić”. Kiedy post się kończył z chałup wynoszono 

garnki z żurem, rozbijano je kijami i z okrzykami radości grzebano w dołach. Śledzie czekał 

bardziej spektakularny koniec: całe ryby bądź sam szkielet wieszano na drzewach. Po tej 

„egzekucji” można było czynić przygotowania do wielkiej uczty, oficjalnie kończącej post. 

 

Palma na śpiochów 
 

Charakterystycznym elementem Świąt Wielkanocnych są palmy. Niedziela Palmowa, 

rozpoczynająca Wielki Tydzień, została nazwana tak z powodu liści palm, jakie rzucano pod 

nogi wjeżdżającemu do Jerozolimy Jezusowi. W dawnej Polsce dzień ten nazywano Niedzielą 

Kwietną lub Wierzbną, ponieważ gałązki wierzby zastępowały palmowe. 

Palmy, po poświęceniu, obnosi się w procesji. W niektórych regionach Polski, 

szczególnie na Kurpiach i Podkarpaciu, palmy zupełnie nie przypominają tych, z którymi my 

idziemy do kościoła. Często wykonuje się tam ogromne, kilkumetrowe palmy, rywalizując o 

miano najpiękniejszej i najwyższej. 

Zgoła nie chrześcijański był kiedyś zwyczaj... bicia się palmami wielkanocnymi. Ten, 

kto najwcześniej wstał w Niedzielę Palmową, mógł obić pozostałych, jeszcze śpiących. W 

trakcie procesji również uderzano się palmami – na szczęście oraz dla dodania sobie siły i 

zdrowia. 

Poświęcone palmy miały magiczną moc. Kiedy przybiło się palmę lub jej część nad 

drzwiami wejściowymi, chroniła domostwo przed pożarem i piorunami. Witkami 

wierzbowymi z poświęconych palm uderzano zwierzęta gospodarskie, aby krowy dawały 

dużo mleka, a psy nie zaraziły się wścieklizną. Mało tego – dawano dzieciom do połknięcia 

po jednej bazi, aby je zabezpieczyć przed infekcjami gardła. 

 

Koszyk pełen symboli 
 

Standaryzacja naszych czasów nie ominęła i Wielkanocy. Widać to szczególnie 

wyraźnie po niemal jednakowych koszyczkach ze święconką, z jakimi wierni udają się do 

kościoła w Wielką Sobotę. Kiedyś jednak bywało inaczej. 

Święcenie jadła, wody i ognia było wówczas mniej symboliczne. Święcono wszystko, 

co zamierzano zjeść w Niedzielę Wielkanocną. Było to możliwe, gdyż nigdzie tych 

wiktuałów nie noszono – to ksiądz przychodził w sobotę do każdego domu i święcił jadło. 

Było to jednak dobre w dawniejszych czasach. Na przełomie XVIII i XIX w. zaganiani 

proboszczowie nie byli już w stanie sprostać tej tradycji i sytuacja uległa odwróceniu – teraz 

wierni podążali do kościoła, aby poświęcić wiktuały, i – rzecz jasna – nie mogli już zabierać 

ze sobą całej spiżarni. 

Obecnie do koszyczka ze święconym wkładamy przede wszystkim baranka, chleb, 

jajko i sól. Niekiedy także inne produkty, np. chrzan i masło. Oto jak w XVIII w. tłumaczono 

tę symbolikę: baranek przypomina o Chrystusie, a chorągiewka – o Jego triumfie; jaja 

symbolizują dwukrotne odrodzenie ludzkości przez Chrystusa, ponieważ kura „rodzi dzieci” 

jakby dwukrotnie; raz znosząc jajo i drugi raz – wysiadując je; chrzan przypomina o gorzkim 

dniu śmierci Jezusa, a masło – że ta gorycz Męki Chrystusowej zamieniła się w słodycz 

Zbawienia. 

Symbolika ta i jej dość karkołomna interpretacja wydają się nieco naciągane. Żywność 

pełniła w dawnych społeczeństwach ogromną rolę, nic zatem dziwnego, że imano się 

wszelkich magicznych zabiegów mogących pomnożyć obfitość pożywienia. Wielkanocna 
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święconka jest przykładem takiego połączenia elementów pogańskich z chrześcijańską 

symboliką. Być może dzięki temu magia stawała się podwójnie skuteczna. 

 

Jajkiem w złe moce 
 

Chrześcijaństwo zwyciężyło w starciu z pogaństwem również dlatego, że 

zaakceptowało przywiązanie prostego ludu do prastarych obrzędów. Szczególną moc, na 

przykład, ludzie od dawna przypisywali wodzie: rzekom i jeziorom. Ta pamięć tliła się przez 

wieki przybrana w chrześcijańskie symbole. 

W Wielki Piątek podążano nad rzeki i jeziora – na pamiątkę przekroczenia przez 

Chrystusa rzeki Cedron – i dokonywano ablucji: myto twarz, aby cera stała się zdrowsza, a 

nawet przepłukiwano zęby, żeby się nie psuły. Woda, jak wierzono, stawała się tego dnia 

lekiem na wiele chorób, np. na padaczkę. Jeśli ktoś chory na padaczkę pozostał w domu, 

woda przyniesiona z rzeki mogła go uleczyć, pod warunkiem wszakże, że wykąpał się w tym 

samym ubraniu, w którym miał pierwszy atak. Później wodę trzeba było odnieść i wylać do 

tej samej rzeki, z której została zaczerpnięta. 

Warto porównać te wierzenia z tym, co do dziś obserwujemy w Indiach, kiedy miliony 

Hindusów kąpią się corocznie w świętej rzece Ganges. 

Reliktem pogańskiej przeszłości potomków Lecha są zapewne również pisanki. 

Pierwsze wzmianki o nich spotykamy już w X w., ale z pewnością znane były wcześniej. 

Jajek używano nie przypadkiem – powszechna była wiara w ich moc magiczną odpędzania 

złych duchów. Zakopywano je w ziemi, by zapewnić sobie urodzaj, umieszczano w węgłach 

budowanych domów, aby zabezpieczyć je przed złymi mocami. 

Nieprzypadkowe były również kolory, na jakie malowano jajka, ale ich symbolikę 

tłumaczono zgodnie z naukami chrześcijaństwa: barwy niebieska i fioletowa oznaczały żałobę 

Męki Pańskiej; zielona, brązowa i żółta – radość zmartwychwstania; czerwona – krew Jezusa. 

Święta Wielkanocne mają w Polsce szczególny walor, nie spotykany już w większości 

krajów Europy. We Francji, na przykład, obchodzi się je skromnie, raczej jako dni wolne od 

pracy niż ważne wydarzenie. Wiele z tego polskiego kolorytu zawdzięczamy właśnie 

ludowym obrzędom, często o przedchrześcijańskich, pogańskich korzeniach. 
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Śmiertelna gorączka 
 

 

 

Lata bywają cieplejsze i chłodniejsze, ale od kilkunastu lat można dostrzec pewną 

prawidłowość: lipiec staje się coraz bardziej upalny. W dodatku – lata są coraz dłuższe. 

Wiosna przychodzi coraz wcześniej, a jesień coraz później. Obie te pory roku stają się 

również wyraźnie krótsze i w rezultacie bardzo szybko po zimowych chłodach pojawiają się 

letnie upały, które z kolei kończą się niemal u progu zimowych mrozów. Wygląda na to, że 

taka sytuacja nie stanowi anomalii, lecz jest trwałą tendencją. Jesień i wiosna odchodzą do 

lamusa, a nasz klimat staje się dwubiegunowy – z dwoma tylko porami roku: ciepłą i chłodną. 

Prawie każdego lata zdarzają się dni, kiedy temperatura powietrza zbliża się do 

temperatury ludzkiego ciała. Im bardziej, tym większe jest niebezpieczeństwo przegrzania 

organizmu. To zrozumiałe – podobnie jak pracujący silnik, ludzkie ciało również wytwarza 

ciepło, które musi zostać oddane do otoczenia. Jeśli otoczenie jest równie ciepłe lub 

cieplejsze, staje się to niemożliwe, a wówczas mechanizm chłodzenia przestaje działać. 

Optymalna temperatura otoczenia dla nagiego człowieka wynosi od 27 do 31 st. C. 

Nie jest mu wówczas ani za ciepło, ani za zimno, traci bowiem dokładnie tyle ciepła, ile 

wytwarza. Temperatura zbyt wysoka może zniszczyć strukturę białek tworzących komórki. 

Proces ten nazywa się denaturacją. Jak wiadomo, temperatura ciała ssaków jest stała. U 

człowieka wynosi ona niemal tyle, ile potrzeba do zniszczenia białek. Oznacza to, że 

człowiek nie może sobie pozwolić na przegrzanie organizmu. Przed upałem należy się więc 

chronić. 

 

Rozregulowany termostat 
 

Kłopoty z utrzymaniem organizmu w odpowiedniej temperaturze mogą być dwojakie. 

Podczas choroby zdarza się, że mamy gorączkę. Temperatura ciała rośnie, ponieważ 

szkodliwe substancje wytwarzane przez bakterie uszkadzają mózgowy ośrodek termoregulacji 

odpowiedzialny za utrzymanie stałej temperatury ciała. Ten nasz wewnętrzny termostat jest 

nastawiony na około 37 st. C, ale podczas infekcji temperatura ciała może nawet przekroczyć 

40 st., co w skrajnych przypadkach prowadzi do uszkodzenia mózgu. 

Problemy innego rodzaju pojawiają się, kiedy wokół jest bardzo gorąco i organizm nie 

nadąża z oddawaniem ciepła. Rolę wymienników ciepła pełnią naczynia krwionośne w 

skórze. Emitując ciepło rozszerzają się. Nasze ciało ogrzewa wówczas otoczenie. O tym, jak 

ważne jest pozbycie się nadmiaru ciepła, świadczy fakt, że przez skórę przepływa aż jedna 

piąta całej krwi znajdującej się w organizmie człowieka. 

Nietrudno wypromieniować ciepło w chłodnym otoczeniu. Co innego wszakże, gdy 

temperatura otoczenia jest wyższa. Co gorsza, w wyniku działania słońca ciało nagrzewa się 

jeszcze bardziej. Jak przerwać to błędne koło? Jedyną szansę stanowi... parowanie. 

 

Nieprzyjemny, lecz niezbędny 
 

Żeby wyparować, ciecz musi pobrać z otoczenia ciepło. Tym samym odbiera ciepło 

powierzchni, na której się znajduje, a więc chłodzi ją. Taką cieczą jest dla naszego organizmu 
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pot. To bardzo wydajne chłodziwo, ponieważ zamiana wody w parę wymaga pobrania z 

otoczenia dużej ilości ciepła. Dlatego pocenie się stanowi znakomity mechanizm chłodzący, 

skutecznie obniżając temperaturę ciała. 

Z doświadczenia wiemy, że nie pocimy się na całym ciele jednakowo. Najwięcej 

gruczołów potowych jest na stopach, dłoniach i pod pachami. Najrzadziej są rozmieszczone 

na plecach, biodrach i podudziach. 

Wydawałoby się, że skoro się nie pocimy, to nie tracimy wody. Tymczasem jest 

inaczej. Sporo wody tracimy także... oddychając. Przez  drogi oddechowe możemy „wypocić” 

nawet około litra wody na dobę. Właśnie dlatego pies dyszy, kiedy jest mu gorąco. Zwiększa 

w ten sposób parowanie w drogach oddechowych. 

Intensywny wysiłek podczas upału może nas pozbawić nawet kilkunastu litrów wody! 

Gdybyśmy stale nie uzupełniali jej zapasu kosztowałoby nas to życie. 

Parowanie potu to najlepszy sposób obniżania temperatury ciała, jaki powstał w 

wyniku ewolucji naszego gatunku. Ale i on ma swoje wady. Kiedy w powietrzu jest zbyt 

wiele wilgoci, parowanie potu nie jest możliwe. Toteż parny upał amazońskiej dżungli może 

być trudniejszy do zniesienia niż suchy skwar Sahary. Co gorsza, organizm nie może w 

nieskończoność zwiększać tempa wydzielania potu. Po osiągnięciu maksymalnej wydajności 

gruczołów potowych nic nie uchroni nas przed przegrzaniem. 

 

Szkoła przetrwania w tropikach 
 

Wypoczynek w tropikach może być szkodliwy dla zdrowia, o czym już niejeden 

turysta miał okazję się przekonać. Zagrożenie wynikające z wysokich temperatur można 

jednak do pewnego stopnia zminimalizować. Podstawowa sprawa to przyjmowanie dużej 

ilości płynów. Odwodnienie, w ślad za którym idzie utrata elektrolitów, prowadzi najpierw do 

zaburzeń w pracy układu pokarmowego oraz układu krążenia, a wreszcie do udaru cieplnego. 

Tak nazywa się stan organizmu, w którym traci on zdolność do usuwania nadmiaru ciepła. 

Pierwszym objawem jest silne pragnienie. Potem przychodzi znużenie, zawroty głowy, 

suchość w ustach, duszność w klatce piersiowej. Jeśli w tym momencie nie dostarczy się 

organizmowi odpowiedniej ilości płynu, następuje utrata przytomności, słabnie oddech i 

czynność serca. Stąd już tylko krok do zagrożenia śmiercią. 

Mimo to, jak we wszystkim, przesada nie jest wskazana. Nie należy pić nadmiernej 

ilości płynów, ponieważ to obciąża serce. Napój nie powinien być też zbyt zimny, gdyż 

można w ten sposób nabawić się przeziębienia. Przeziębienie w tropikach? A jednak. Zimny 

płyn może doprowadzić do zmniejszenia ukrwienia śluzówek dróg oddechowych. Ułatwia to 

zadanie zarazkom, które zawsze tam się znajdują. 

Uważać należy także z kąpielą. Skok do chłodnej wody może wywołać skurcz mięśni, 

co grozi utonięciem. Warto też nosić nakrycie głowy, najlepiej białe. Inna rzecz, że mózg 

wydaje się dość dobrze chroniony przed hipertermią; lepiej niż reszta ciała. Jak stwierdzono, 

u niektórych gatunków zwierząt, na przykład u gazeli Thompsona żyjącej w Afryce, podczas 

biegu ciało nagrzewa się do 46 st. C, natomiast mózg pozostaje o 6 st. chłodniejszy, 

utrzymując temperaturę poniżej progu zagrożenia denaturacją białek. Nie gorzej radzą sobie 

również ptaki. To tak zwane wybiórcze chłodzenie mózgu działa też u człowieka, lecz z 

mniejszą skutecznością, dobrze jest więc zadbać o to, by nie wystawiać go na zbyt trudną 

próbę. 

W krajach południowych sjesta nie jest fanaberią. To wręcz konieczność. Temperatura 

ciała wzrasta bowiem po posiłku i dobrze jest poczekać, aż ponownie ulegnie obniżeniu. Tu 

ostrzeżenie dla tych, którzy lubią zjeść – im więcej kalorii przyswoimy, tym trudniej będzie 

nam później „ochłonąć”. Z lodami i alkoholem także lepiej nie przesadzać; obie te ulubione 
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wakacyjne używki są zdecydowanie zbyt kaloryczne, a więc w rezultacie rozgrzewają, a nie 

chłodzą. 

Po upalnym dniu na urlopie szukamy zazwyczaj ulgi w klimatyzowanych pokojach. 

Tu zaś może się czaić tak zwana choroba legionistów (legioneloza) – ciężka choroba płuc, 

często mylona z zapaleniem płuc, ale wymagająca innego leczenia. Nie jest to może jeszcze 

pandemia, ale rocznie w krajach europejskich zapada na tę chorobę około 10 tys. osób. Poza 

Europą – nawet do 100 tys. Legionelozę wywołują bakterie rozprzestrzeniające się przez 

system klimatyzacji, dlatego często zdarzają się zachorowania zbiorowe; niekiedy 

kilkudziesięciu i więcej osób na raz. 

 

Ostrożność w każdym wieku 
 

Wbrew pozorom, dzieci znoszą upały znacznie gorzej niż osoby dorosłe. Z jednej 

strony, ich system termoregulacji nie działa jeszcze tak wydajnie, jak powinien. Z drugiej – na 

ich niekorzyść przemawia stosunek masy ciała do jego powierzchni. Dzieci mają 

proporcjonalnie większą powierzchnię ciała w stosunku do masy niż dorośli. A istoty 

mniejsze łatwiej się przegrzewają niż większe. 

Skoro tak, to mogłoby się wydawać, że wśród dorosłych osoby otyłe są w najlepszej 

sytuacji – mają bowiem większą masę przy podobnej powierzchni ciała. Jest jednak inaczej. 

Tkanka tłuszczowa utrudnia pozbycie się ciepła, jest bowiem znakomitym... izolatorem. 

Organizm osób otyłych produkuje też więcej ciepła podczas poruszania się niż organizm osób 

o normalnej tuszy. 

Upały są jednak największym zagrożeniem dla osób starszych. Wiąże się to ze 

wspomnianym już systemem odprowadzania ciepła z organizmu. Ciepło to jest 

transportowane przez krew z wnętrza ciała do skóry. Kiedy w czasie upału wielka ilość krwi 

dopływa do skóry, może jej zabraknąć w narządach wewnętrznych. U osób z chorobami 

układu krążenia może to spowodować zapaść. Ludzie starsi często nie odczuwają pragnienia, 

co dodatkowo pogarsza sytuację. 

Gdyby przeprowadzić sondę uliczną, z pewnością okazałoby się, że większość z nas 

woli ciepło od zimna. Gdyby wszakże zadać takie pytanie podczas fali upałów, odpowiedzi 

mogłyby brzmieć mniej entuzjastycznie. Ludzie wprawdzie różnią się tolerancją na wysokie 

temperatury, ale tylko do pewnej granicy, po przekroczeniu której gorąco staje się 

śmiertelnym zagrożeniem. 
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Wieczne dzieci 
 

 

 

Któż z nas, kupując prezenty na Dzień Dziecka, nie wspomni choćby przez chwilę, jak 

sam kiedyś był dzieckiem? Zresztą, czy było to tak dawno? Umysł ludzki ma tę dziwną 

właściwość, że niewielu dorosłych czuje się „na swoje lata”. Może to nie przypadek? Pewne 

przesłanki pozwalają domniemywać, że jako gatunek Homo sapiens jesteśmy wiecznymi 

dziećmi. 

Niektóre gatunki zwierząt cechują się dość osobliwymi zwyczajami. Taki aksolotl, na 

przykład, salamandra żyjąca w Meksyku, nigdy nie dorasta, jeśli nie musi. Aksolotl potrafi 

przez całe życie pozostawać w stanie larwalnym, żyjąc w wodzie. Co więcej, osiąga 

dojrzałość płciową i rozmnaża się jako larwa. Zmienia się w formę dorosłą, żyjącą na lądzie, 

tylko pod presją środowiska. 

 

Miki z dużą głową 
 

Taka zdolność do zachowania cech „dziecięcych” nawet w późnym wieku zwana jest 

neotenią. Wbrew pozorom nie należy do zjawisk rzadkich, choć przypadek aksolotla jest – 

przez swą skrajność – raczej odosobniony. Neotenia przytrafia się wśród ptaków, a także u 

zwierząt domowych – kotów i psów. Mało tego – zawitała nawet do... kreskówek. 

Ci, którzy widzieli wczesne filmy Disneya z Myszką Miki, wiedzą, że początkowo 

wyglądał on zupełnie inaczej niż obecnie. Miki (bo to on, a nie ona) był wyższy, szczuplejszy, 

miał dłuższe nogi i mniejszą głowę. Posiadał więc cechy osoby dorosłej. Stopniowo, w ciągu 

lat, Miki dziecinniał – jego głowa powiększała się, kształty zaokrąglały, nogi stawały się 

krótsze, oczy większe. Nabierał cech infantylnych, proporcje jego ciała stawały się takie, jak 

u młodych istot – u dzieci. A przez to Miki wzbudzał więcej sympatii. 

Ma to swoje psychologiczne uzasadnienie. Dziecinny wygląd wydaje nam się miły, 

budzi przyjemne skojarzenia. Nie tylko wygląd naszych, ludzkich dzieci. Również młode 

zwierzęta są bardziej „milusińskie” od dorosłych. Stąd zresztą wiele cech infantylnych u 

naszych domowych pupilów. Niektóre rasy psów – jak choćby pekińczyki – zostały wręcz 

ukształtowane w taki sposób, aby pozostały wiecznymi dziećmi. Wśród kotów dziecięcymi 

cechami może poszczycić się, na przykład, odmiana perska. Koty tej rasy charakteryzują się 

dużymi okrągłymi oczami, małym krótkim pyskiem, niedużymi uszami i okrągłym owalem 

pyszczka. Mają więc wygląd zabawek lub bohaterów kreskówek Disneya. 

Ludzie lubią taki wygląd. Lubią też dziecinne zachowanie, dlatego wiele zwierząt 

domowych – nawet w podeszłym wieku – zachowuje się niekiedy co najmniej niepoważnie. 

Kot harcujący po całym mieszkaniu czy pies nieustannie łasy na pieszczoty w normalnych 

warunkach – w naturalnym środowisku – nie zachowywałyby się w ten sposób. Ich wygląd i 

obyczaje są wynikiem kontraktu, jaki z nami zawarły – my je karmimy i utrzymujemy, a one 

dostarczają nam rozrywki, muszą więc być takie, jak lubimy. 

 

 

 

 



133 

 

Urodziny kota 
 

Stosunkiem ludzi do zwierząt domowych rządzą zresztą dwa główne zjawiska. Nie 

mniej ważny od neotenii jest antropomorfizm. Polega on na przypisywaniu innym istotom i 

obiektom cech ludzkich. 

Według badań, przeprowadzonych w USA, około 80 proc. ludzi traktuje swoje 

zwierzęta domowe jak członków rodziny. Dzieci zachowują się wobec nich jak wobec 

rodzeństwa, a dorośli – traktują je jak dzieci. Szczególne przywiązanie wykazują do swoich 

pupilów bezdzietne małżeństwa i osoby starsze, których dzieci już opuściły dom. 

Zwierzęta zresztą – dostosowując się do reguł – spełniają rolę zastępczych dzieci 

bardzo umiejętnie: pozwalają się żywić, pielęgnować, strofować, chwalić itp. Są, słowem, w 

pełni uzależnione od swoich przybranych ludzkich rodziców, podobnie jak prawdziwe dzieci. 

Nic zatem dziwnego, że jedna trzecia Amerykanów, właścicieli psów i kotów, obchodzi 

uroczyście ich urodziny, przy torcie i z podarkami. 

Jest wszakże pewna różnica między domowymi zwierzakami a dziećmi. Te drugie 

pewnego dnia usamodzielniają się i opuszczają swoich rodziców, natomiast te pierwsze – nie 

dorośleją nigdy. Zawsze są gotowe służyć za adresatów naszego instynktu rodzicielskiego. 

 

Płód ze świadectwem dojrzałości 
 

Kiedy przed dwustu laty w europejskich ogrodach zoologicznych pojawiły się 

pierwsze egzemplarze małp człekokształtnych, ludzie ze zdumieniem zauważyli, że 

szympansie czy goryle dzieci są znacznie bardziej – wręcz zdumiewająco – podobne do ludzi 

niż osobniki dorosłe. Podobieństwo to dotyczy nie tylko wyglądu (jaśniejsza cera, płaska 

twarz, duże oczy itp.), ale także zachowania. 

Skąd to podobieństwo człowieka do małpiego oseska i ogromna różnica w wyglądzie 

w porównaniu z dorosłą małpą? Czyżby było to – jak to się mówi – podobieństwo 

nieprzypadkowe? 

Zdaniem badaczy mogło być tak, że w pewnym momencie ewolucji naczelnych 

korzystne okazało się zahamowanie rozwoju osobniczego i przedłużenie rozwoju 

zarodkowego poza moment urodzin, a tym samym utrwalenie cech infantylnych. Jako 

pierwszy taką sugestię wysunął w latach 20. ubiegłego wieku holenderski anatom Louis Bolk. 

Wymienił on wiele identycznych cech anatomicznych, które posiadają dorośli ludzie oraz 

młode osobniki innych naczelnych, np.: kształt czaszki, małe szczęki, drobne uzębienie, 

położenie otworu, przez który z czaszki wychodzi rdzeń kręgowy (co decyduje o postawie 

ciała – wyprostowanej bądź nie), nieprzeciwstawny kciuk w stopie itd. 

 

Kultura wcześniaków 
 

No dobrze, ale jakie przyczyny sprawiły, że ludzka neotenia stała się atrakcyjna 

ewolucyjnie, a więc sprzyjała przetrwaniu? Bolk, mówiąc o przedłużeniu rozwoju 

zarodkowego poza moment urodzin, miał na myśli fakt, że ludzkie niemowlę rodzi się jakby 

„zbyt wcześnie”. Noworodek człowieka jest znacznie mniej dojrzały – a przez to mniej 

samodzielny – niż noworodek małpi. 

A wszystko przez mózg. Ludzki mózg ma taką wielkość, że gdyby dzieci miały się 

rodzić z nim w pełni już rozwiniętym, ich wielkie głowy nie przeszłyby przez drogi rodne 

kobiet. Dlatego dzieci muszą przychodzić na świat wcześnie i niejako kończyć swój rozwój 

zarodkowy już poza łożyskiem. 

Lecz czemu to ma służyć? Dlaczego ewolucja dopuściła do tak z pozoru kłopotliwego 

rozwiązania? Odpowiedź z pewnością nie spodoba się naszym dzieciom – chodzi o naukę. 
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Pierwsze miesiące życia człowieka to niesamowite wręcz możliwości przyswajania 

wiedzy. Mózg dziecka podwaja swoją objętość w ciągu pierwszego roku, a po trzech latach 

jest tylko o jedną piątą mniejszy od mózgu człowieka dorosłego. To wręcz zawrotne tempo 

tworzenia się nowych neuronów, połączeń, asocjacji. Dziecko uczy się, uczy i jeszcze raz 

uczy. 

Nagrodą zatem za przedwczesne przychodzenie na świat jest dla gatunku ludzkiego 

możliwość wchłonięcia takich ilości informacji, o jakich nie mogą nawet marzyć nasi 

ewolucyjni kuzyni. Tak zrodziła się kultura i cywilizacja, a także wszystko dobre i złe, co ze 

sobą przyniosły. A wszystko przez małpę, która nie chciała dorosnąć... 
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Kłopoty ze snem 
 

 

 

Dla niektórych to największa przyjemność pod słońcem. Dla innych – uciążliwa 

konieczność. Z jednej strony ciepła pościel, odprężenie, błogie lenistwo. Z drugiej – 

przymusowa bezczynność, otchłań nieświadomości, strata czasu. Kto ma rację? 

Sen zabiera nam jedną trzecią życia. Oczywiście, bez snu, podobnie jak bez 

pożywienia czy powietrza, nie moglibyśmy egzystować. Jedzenie też absorbuje nas w 

niemałym stopniu, nie mówiąc już o konieczności jego zdobycia, co w dzisiejszym świecie 

sprowadza się najczęściej do wykonywania pracy zarobkowej. Jedynie oddychanie nie 

pociąga za sobą straty czasu, ale – nie niesie też ze sobą żadnej przyjemności. Za to brak 

powietrza może być wyjątkowo niemiły. 

Sen, jako czynność fizjologiczna, to nadal niemal dziewiczy obszar badań dla 

naukowców. A już szczególnie fascynująca tajemnica czeka nas w miejscu zetknięcia się 

pierwiastka cielesnego z pierwiastkiem duchowym – tam, gdzie sen zamienia się w sny. 

 

Spokojny i burzliwy 
 

Sen bywa nazywany bratem Śmierci. Nic bardziej błędnego. Obawa przed 

zapadnięciem w sen wzięła się zapewne ze strachu przed utratą kontroli nas swoim ciałem i 

świadomością. Lecz tak naprawdę sen to warunek życia. Śpią wszystkie organizmy, które 

nazywamy wyższymi. To wyraźna wskazówka, że czynność spania musi być związana z 

funkcjonowaniem mózgu. 

Sen kojarzy się z odpoczynkiem, spokojem. To zarazem prawda i nieprawda. 

Owszem, odpoczywamy, ale odpoczynek ten, gdybyśmy mogli siebie obserwować, wydałby 

się nam co najmniej osobliwy. Z naszym ciałem dzieją się bowiem dziwne rzeczy. 

Gwałtowny jest nawet sam moment zaśnięcia, co dobrze oddaje słowo „zapadnięcie” w sen. 

Tuż przed tą chwilą wstrząsa nami seria skurczów mięśni, po czym osuwamy się w 

nieświadomość. Potem jest jeszcze burzliwiej. 

Sen składa się z dwóch zasadniczych faz: fazy REM i fazy non-REM. Występują one 

naprzemiennie. Faza REM zwana jest snem paradoksalnym, ponieważ choć nasze ciało śpi, 

mózg – paradoksalnie – wykazuje ożywioną aktywność. To w tej fazie pojawiają się marzenia 

senne. Ich zewnętrznym przejawem są szybkie ruchy gałek ocznych – zupełnie jakbyśmy 

patrzyli, mimo zamkniętych powiek, na jakieś wydarzenia rozgrywające się w naszym 

umyśle. Od tego wzięła się zresztą nazwa REM: Rapid Eye Movement (szybki ruch gałek 

ocznych). Paradoksalnej fazie snu towarzyszą też gwałtowne skurcze mięśni, ruchy całego 

ciała, a nawet zaburzenia rytmu serca czy nieregularność oddechu. Słowem, jest to faza 

bardzo pracowita zarówno dla naszego ciała, jak i umysłu. 

Pytanie, dlaczego w ogóle śpimy, od lat spędza sen z powiek naukowcom. Jest 

oczywiste, że wiąże się to z rytmem dnia i nocy. Ale jaki bodziec każe nam zasypiać? 

Badania Rae Silver z Columbia University, prowadzone w latach 80. i 90. XX w., zdają się 

dowodzić, że rozkazy są przekazywane z jednego obszaru mózgu do innego przez substancje 

chemiczne, a nie, jak dotąd sądzono, za pomocą neuronów. Jakie to ma znaczenie? Ogromne. 

Dziś ludzie, którzy cierpią na bezsenność, mogą zażyć środek nasenny, ale nie jest to 

najlepsze wyjście – środki te mają niepożądane działania uboczne, są uzależniające. Jeśli 
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doniesienia prof. Silver zostaną potwierdzone, pojawi się szansa stworzenia tabletki, która w 

sposób naturalny wywoła sen. 

 

Prorocze czy chaotyczne? 
 

Marzenia senne to określenie wyjątkowo bałamutne. Często są to bowiem zwykłe 

koszmary. Co najmniej jedna trzecia ludzkości przeżywa je niemal co noc. 

Czym są sny i jaką spełniają funkcję – nie wiadomo. Istnieje kilka teorii tłumaczących 

ich rolę. Pierwsza hipoteza, którą można nazwać naukową, powstała jeszcze w XIX w. Jej 

twórcą był Zygmunt Freud. Postrzegał on sny jako drogę do podświadomości. Marzenia 

senne są odzwierciedleniem instynktów, do których na jawie nie mamy dostępu. Teoria 

Freuda przypisuje snom konkretne znaczenia, które można przy odpowiedniej wiedzy 

rozszyfrować. Nic to zresztą nowego – już od czasów starożytnego Egiptu tłumaczono sny. I 

cieszy się to niesłabnącą popularnością do dzisiaj. 

Inna hipoteza traktuje sny jako swego rodzaju produkt metabolizmu ludzkiego mózgu. 

A więc podobnie jak ciało musi wydalać produkty przemiany materii, mózg – aby się 

zregenerować – musi „wydalać” produkty przemiany informacji – myśli. To one właśnie – 

strzępki wspomnień, wrażeń, refleksji, obrazów – składają się na sny. Łatwo dostrzec 

zasadniczą słabość tej hipotezy – bywają przecież sny niezwykle wyraziste, logicznie spójne; 

sny, które trudno uznać za zlepek odpadków procesów myślowych. 

Wytłumaczenie tej sprzeczności zaproponowali w latach 70. amerykańscy psychiatrzy 

Allan Hobson i Robert McCarley z Uniwersytetu Harwarda. Za powstawanie tych 

„odpadowych” zbitek myśli i wrażeń mają odpowiadać sygnały wysyłane przez pień mózgu, a 

więc najstarszą, najbardziej „prymitywną” część mózgu. Natomiast część najmłodsza – kora 

mózgowa – stara się ten chaos jakoś uporządkować, stąd pewna logika i fabularność 

niektórych snów. 

Ich hipoteza jest następująca. Przez pień mózgu przepływają główne sygnały 

sensoryczne od zmysłów. Znajdujący się tam tzw. układ siatkowaty odpowiada za pobudzanie 

wyższych ośrodków mózgowych w korze. Jeśli z zewnątrz – z receptorów, które nazywamy 

zmysłami – nie dochodzą sygnały bądź jest ich niewiele, działający stale układ siatkowaty 

pobudza wyższe ośrodki mózgu przypadkowymi impulsami, które nie niosą żadnej spójnej 

informacji, wywołując w korze mózgowej równie niespójne odpowiedzi w formie halucynacji 

lub snów. Można by to zilustrować znaną maksymą informatyków: „śmieci na wejściu, 

śmieci na wyjściu”. Wprowadzenie do komputera niewłaściwych bądź niepełnych danych 

przyniesie błędny lub nieprzydatny wynik. 

Nie potwierdzono na razie prawdziwości hipotezy Hobsona i McCarleya. Pewną 

przesłanką przemawiającą na jej korzyść może być zaobserwowana już w XVIII w. przez 

Charlesa Bonneta dolegliwość związana z zaćmą. Otóż, osoby z mocno osłabionym wzrokiem 

często „widzą” nieistniejące obiekty czy ludzi. Jak wykazały badania, dochodzi do tego, gdyż 

do wyższych ośrodków mózgu dociera zbyt mało bodźców wzrokowych, przez co mózg – w 

oparciu o niepełne dane – kreuje obrazy przedmiotów, których nie ma, lub zniekształca 

obrazy istniejących obiektów. 

A może jednak nie należy wysuwać argumentu o logiczności i spójności niektórych 

snów, bo wcale takie nie są, a tylko tak nam się wydaje? Jak wykazano, podczas snu maleje 

znacznie aktywność płatów czołowych kory mózgowej, odpowiedzialnych za krytyczne 

myślenie. Dlatego przeżywany sen wydaje nam się realistyczny, choć przecież przydarza nam 

się latać w powietrzu, a nawet opuścić własne ciało i oglądać samego siebie – śpiącego – 

niejako „z zewnątrz”, co realistyczne raczej nie jest. 

Ciekawe, że mimo przeżywanych we śnie przygód śpimy leżąc niemal nieruchomo. 

Odpowiedzialny jest za to tzw. paraliż senny. Sygnały z ośrodków ruchu w mózgu nie 
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docierają do ośrodkowego układu nerwowego i do mięśni. Wyjątki stanowią, przede 

wszystkim, mięśnie oddechowe i mięśnie gałek ocznych (stąd nazwa fazy REM). Osoby z 

chorobą zwyrodnieniową mózgu, która zaburza proces wygaszania podczas snu sygnałów 

ruchowych, śpią bardzo „aktywnie”, dosłownie odgrywając śnione sceny, co prowadzi nawet 

do poważnych urazów. 

 

Brak szkodzi i ogłupia 
 

Sen jest niezbędny do życia, co udowodniły doświadczenia z udziałem ochotników. 

Ludzie poddani długiej bezsenności po pewnym czasie nie byli w stanie normalnie 

funkcjonować, wykazywali objawy klasycznego „prania mózgu”. Pozbawianie snu jest do 

dziś jedną z najpopularniejszych tortur stosowanych przez policje wielu krajów świata. 

Przed kilkunastu laty próbę wytrzymania jak najdłużej bez snu podjął amerykański 

spiker radiowy Peter Tripp. Pozostawał na antenie bez przerwy przez osiem dni i nocy, lecz 

po tym czasie musiał zakończyć eksperyment z powodu rozmaitych zaburzeń organizmu i 

halucynacji, które zaczęły się już w dwie doby po rozpoczęciu doświadczenia. Co 

interesujące, halucynacje te występowały ze zdumiewającą regularnością mniej więcej co 

półtorej godziny. Odpowiada to interwałom między kolejnymi fazami snu REM, co mogłoby 

wskazywać, że zwidy na jawie były swego rodzaju odpowiednikiem marzeń sennych w fazie 

REM podczas snu. A więc potrzeba snu musi być na trwałe wpisana w naszą fizjologię – 

mózg podejmuje jakieś działania poza naszą świadomością, czego skutkiem, gdy nie śpimy, 

mogą być właśnie halucynacje. 

Dobroczynną rolę snu podkreślają także statystyki. Amerykańskie badania z lat 70. 

ubiegłego wieku wykazały, że osoby, które sypiają mniej niż 4 godziny na dobę, ponad dwa 

razy częściej umierają na raka i choroby serca od osób śpiących od 7 do 8 godzin. Zjawisko to 

w krajach uprzemysłowionych zaczyna nabierać znaczenia społecznego, gdyż coraz więcej 

osób zawodowo czynnych (co najmniej jedna trzecia) pracuje po nocach. 

Chroniczny brak snu osłabia układ odpornościowy, obniża również sprawność 

intelektualną. Uczniowie, jeśli sypiają za krótko, osiągają gorsze wyniki w nauce. Kiedy 

wkroczą w dorosłe życie – a ich organizm nadal nie otrzymuje pełnej dawki snu – gorzej 

pracują, mniej zarabiają, częściej przebywają na zwolnieniach lekarskich. 

Z drugiej strony, są i badacze uznający sen wprawdzie za niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, ale wcale nie niezbędny do życia jako takiego. Argumentują oni, 

że sen stanowi tylko ewolucyjną adaptację do rytmu dnia i nocy. Ponieważ bowiem nocą 

zapada mrok, a człowiek nie jest przystosowany do widzenia w ciemności (co dawniej, gdy 

nie było sztucznego oświetlenia, wykluczało bądź mocno ograniczało aktywność), ludzki 

organizm „nauczył się” spać – inaczej mówiąc, zapadamy w sen, by się nie nudzić. 

To jednak odosobniony pogląd. Zdecydowana większość badań prowadzi do wniosku, 

że sen jest konieczny. Ale czy także sny? Dla osób często walczących z koszmarami jest to 

pytanie niezwykle ważne. Z technicznego punktu widzenia, aby uwolnić człowieka od marzeń 

sennych (a więc i koszmarów) wystarczy pozbawić jego sen fazy REM. To się da zrobić i w 

pewnych przypadkach leki takie są stosowane. Lecz na dłuższą metę jest to bardzo 

niebezpieczne. O funkcji snów wprawdzie niewiele wiadomo, ale na pewno wiadomo jedno – 

że odgrywają niezwykle ważną rolę w procesach zapamiętywania. 

Już sam moment zasypiania ma tu kluczowe znaczenie. W roku 2000 amerykańscy 

neurofizjolodzy opublikowali wyniki badań na ludziach grających w znaną wszystkim 

posiadaczom komputerów grę „Tetris”. Okazało się, że kiedy budzono ich tuż po zaśnięciu, 

mieli rozgrywaną wcześniej grę dosłownie „przed oczami”. Nasz umysł najwyraźniej obrabia 

w chwili zasypiania wrażenia z minionego dnia, po to, aby je zapamiętać. 
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Z tego też powodu nie warto przed egzaminami zarywać nocy i wkuwać na okrągło. 

Badania na studentach wykazały, że jeśli chce się zapamiętać jak najwięcej z przerobionego 

właśnie materiału, należy się z tym przespać. Po bezsennej nocy, spędzonej na nauce, 

egzaminowani wiedzieli tyle, co przed sięgnięciem po książki. Innymi słowy – nauka i czas 

poszły na marne. Doświadczenia wykazały, że najlepiej przyswajali sobie nową wiedzę ci, 

którzy przesypiali całą noc, od 22.30 do 7 rano. Położenie się spać dopiero po północy niemal 

całkowicie wykluczało szanse na zapamiętanie czegokolwiek. 

Przeprowadzone na przełomie tysiącleci badania rezonansem magnetycznym mózgów 

stewardes różnych linii lotniczych wykazały zmniejszenie się prawego płata czołowego i 

hipokampu, odgrywających dużą rolę przy kojarzeniu faktów i zapamiętywaniu. Dotyczyło to 

zwłaszcza kobiet przekraczających częściej niż dwa razy w miesiącu granice stref czasowych, 

co wiązało się z zaburzeniem rytmu snu i czuwania. W testach wypadły one także gorzej niż 

grupa kontrolna. 

Nie brakuje porad, jak bronić się przed syndromem zmiany stref czasowych. Na 

przykład, że lot na zachód najlepiej rozpoczynać po południu, a na wschód – jak najwcześniej 

rano. Po locie z Europy na półkulę zachodnią najlepiej nie kłaść się spać, lecz położyć się 

dopiero, kiedy w danym miejscu przyjdzie na to pora. Podczas podróży w odwrotnym 

kierunku należy spać jak najwięcej w samolocie. Niektórzy zalecają post przed odlotem i w 

trakcie lotu, tak aby w sumie pościć minimum 16 godzin. Po tym bowiem czasie dochodzi do 

zresetowania się zegara biologicznego, co ułatwia aklimatyzację w docelowej strefie 

czasowej. 

 

Drzemka nasza powszednia 
 

Niektórzy z nas chcą spać, gdy tylko mogą; inni nie mogą spać, nawet kiedy chcą. Z 

jednej strony mamy więc ludzi, którzy przy każdej nadarzającej się okazji ucinają sobie 

drzemkę. Z drugiej – nieszczęśników cierpiących na bezsenność. 

Według pierwszego w Polsce sondażu na temat zaburzeń snu, przeprowadzonego w 

1996 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej, około jednej trzeciej Polaków dosypia 

sobie w ciągu dnia; średnio około godziny. Odbywa się to w rozmaity sposób: w czasie 

wolnym od zajęć, podczas oglądania telewizji, w trakcie czytania, a nawet w samochodzie. 

Na szczęście, w zdecydowanej większości chodzi o pasażerów; nie kierowców. Ale i 

kierowcom zdarza się zasnąć za kółkiem. Jedna piąta kolizji drogowych, jakie corocznie 

przydarzają się w USA, czyli ok. 1,2 mln, jest skutkiem utraty panowania nad pojazdem 

wskutek zaśnięcia. W naszym kraju około 5 proc. kierowców przyznało się, że choć raz 

zasnęło za kierownicą. 

Popularność dziennej drzemki może się wydać zaskakująca, jeśli weźmie się pod 

uwagę, że Polacy śpią w nocy średnio około 7 godzin, a w dni wolne od pracy niemal 8 

godzin. To całkowicie wystarczy zdrowemu człowiekowi. Jak się szacuje, optymalna długość 

snu powinna wynosić od 7 do 8 godzin. Przy czy, im człowiek starszy, tym mniej go 

potrzebuje. Po siedemdziesiątce może to być raptem 5–6 godzin. 

Skąd więc ta skłonność do zasypiania przed telewizorem czy nad książką? Być może 

fakt, że tyle godzin spędzamy w nocy w łóżku, nie oznacza, że śpimy. Ponad połowa Polaków 

miewa kłopoty ze snem, cierpiąc na jakąś formę bezsenności: problemy z zaśnięciem, częste 

budzenie się itd. Przyczyną niewysypiania się są też koszmary senne, trapiące – rzadziej lub 

częściej – większość z nas. 

Rzecz jasna, pojawia się pytanie co jest przyczyną, a co skutkiem. Czy dosypiamy w 

ciągu dnia, gdyż zarywamy noce, czy nie możemy w nocy spać, ponieważ wysypiamy się w 

dzień? Wystarczyłoby, oczywiście, zrezygnować z kilku kolejnych poobiednich drzemek, aby 
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przekonać się, czy nocą będziemy smacznie spać, lecz iluż z nas byłoby gotowych pozbawić 

się takiej przyjemności? Zwłaszcza gdy książka jest kiepska, a z telewizora wieje nudą. 

Charakterystyczne, że tylko niewielki odsetek Polaków miewających problemy ze 

snem udaje się po poradę do lekarza. Wbrew pozorom, niewielu też z nas sięga po środki 

nasenne, a jeżeli już – częściej czynią to kobiety i generalnie ludzie starsi. 

 

Koszmarna polityka 
 

Póki co, nie ma na razie pastylki przeciw koszmarom. Nie sposób ich uniknąć, ale 

można próbować. Na przykład, jeśli interesujemy się polityką – lepiej wyznawać poglądy 

lewicowe niż konserwatywne. Amerykański badacz snu, Kelly Bulkeley z Santa Clara 

University w Kalifornii, analizując sny studentów sympatyzujących z demokratami oraz 

zdeklarowanych republikanów, stwierdził, iż nastawienie prawicowe niesie z sobą znaczne 

ryzyko wystąpienia nocnych koszmarów. Studenci-demokraci o wiele rzadziej deklarowali, że 

śniło im się coś nieprzyjemnego. 

Konserwatywni komentatorzy wytłumaczyli wyniki tych badań tym, że sny 

republikanów odbijają ponurą rzeczywistość, podczas gdy demokraci po prostu... bujają w 

obłokach. Na szczęście – bez względu na ich treść – 95 proc. snów zapominamy natychmiast 

po przebudzeniu. 
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Człowiek nieprzyjacielem psa 
 

 

 

Wystawy psów cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Lubimy oglądać te 

piękne zwierzęta i podziwiać ich umiejętności. Ale jak nasza miłość do psów wypada na co 

dzień, w domowym zaciszu? Niestety, już nie tak różowo. 

W nowojorskim Central Parku stoi pomnik psa. Ameryka uczciła w ten sposób Balto, 

psa pociągowego rasy malamut, który wraz ze swym przewodnikiem, Gunnarem Kaasenem, 

przewiózł w roku 1926 szczepionkę do odciętego od świata miasta Nome na Alasce, w 

którym wybuchła epidemia dyfterytu. 

Napis na pomniku – „Mądrość, wierność, wytrzymałość” – oddaje w trzech słowach to 

wszystko, co człowiek ceni sobie w psach od czasu ich udomowienia przed tysiącami lat 

(badania genetyczne sugerują, że pies mógł, jako gatunek, oddzielić się od wilka nawet ponad 

100 tys. lat temu). Jeden z najsłynniejszych badaczy zachowań zwierząt, laureat Nagrody 

Nobla, Konrad Lorenz, uważał nawet, że tylko dzięki psu człowiek mógł zbudować swoją 

cywilizację. Pies zapewnił mu bowiem ochronę, usprawnił polowanie i ułatwił hodowlę, 

pilnując stad. 

Obecnie w USA żyje około 70 mln psów. W Polsce mniej więcej 9 mln. Ich los jest 

różny, jak różni są ich właściciele. 

Klasycznym już, smutnym przejawem naszej polskiej znieczulicy wobec psów jest 

coroczne zapełnianie się schronisk dla zwierząt przed okresem urlopów. Pół biedy jeszcze, 

kiedy ludzie oddają swoich ulubieńców sami; w wielu przypadkach jednak psy są wypędzane, 

wywożone za miasto, porzucane, przywiązywane do drzew, by nie pobiegły za właścicielem. 

Psy są głodzone, maltretowane i zabijane. Bywają też porywane dla okupu. 

Tragikomiczne zdarzenie miało miejsce kilkanaście lat temu we Wrocławiu, gdzie 

uprowadzono owczarka niemieckiego o imieniu Suchar, w chwili, gdy córka jego właścicielki 

dokonywała zakupów w osiedlowym supermarkecie. Po wyjściu ze sklepu usłyszała od 

nieznajomego mężczyzny, że jeśli chce odzyskać psa musi zapłacić 20 zł. Dziewczyna 

zawiadomiła policję, ale szantażysta zapadł się pod ziemię, podobnie jak pies. Na szczęście, 

po dwóch dniach Suchar odnalazł się w schronisku dla zwierząt. 

W niektórych krajach Azji potrawy z psów są uznawane za przysmak. W Polsce sama 

myśl o tym wywołuje obrzydzenie. Lecz czy u wszystkich? W 1998 r. mieszkaniec jednej z 

wsi na Dolnym Śląsku przyznał się do zabicia i zjedzenia trzech psów. Uśmiercał je siekierą, 

zdzierał skórę i gotował. 

Zwierzę to nie rzecz, choć przez wiele lat w polskim prawie za taką było oficjalnie 

uważane. Dręczenie, bicie, kaleczenie, porzucanie, trzymanie w niewłaściwych warunkach, 

złośliwe straszenie i drażnienie, a wreszcie niehumanitarne i nieuzasadnione zabijanie 

zwierzęcia jest obecnie karalne; zagrożone nawet karą więzienia. 

Natomiast zgodne z prawem zabicie psa (które dla spokoju własnego sumienia 

nazywamy uśpieniem) może nastąpić tylko w określonych przypadkach: ze względów 

humanitarnych, np. w razie nieuleczalnej choroby; z przyczyn sanitarnych – gdy pies jest 

nosicielem groźnej, zakaźnej choroby; gdy jest niebezpiecznie agresywny, co może stanowić 

zagrożenie życia ludzi; wreszcie dla celów naukowych, pod ściśle określonymi warunkami. 

W Polsce przez dziesięciolecia krzywdzenie zwierząt pozostawało w sferze 

prywatności, odbywało się za drzwiami domów czy zagród. Pierwszy wyrok więzienia bez 
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zawieszenia za szczególnie okrutne zabicie zwierzęcia zapadł dopiero w 1996 r., w Krakowie. 

Ofiarą mordu był kot, a sprawca dostał pół roku. W powojennej historii Polski był to dopiero 

drugi przypadek oskarżenia człowieka na podstawie uchwalonego jeszcze przed wojną 

rozporządzenia o karze za znęcanie się nad zwierzętami. 

Pierwszy wyrok (pół roku do odsiadki) za zabicie psa zapadł dopiero we wrześniu 

2000 r., w Ostrowie Wlkp. Właściciel psa katował go od dawna, aż wreszcie zabił siekierą. 

Przykładów znęcania się nad zwierzętami domowymi można przytoczyć wiele; zbyt 

wiele. Głośnym echem odbiła się nie tak znów dawno historia studenta, który „wyprał” kota 

sąsiadki w pralce automatycznej. Jak się okazało, nie był to pierwszy jego wyczyn na tym 

polu. Niewątpliwie najbardziej narażone na okrutne traktowanie są psy, co wynika – 

paradoksalnie – z ich szczególnie bliskiego związku z człowiekiem. Ale nawet jeśli nie 

dochodzi do czynnych aktów przemocy wobec psów, to w wielu przypadkach – zwłaszcza na 

wsi – mamy do czynienia z nie mniej okrutną obojętnością. Psy są traktowane 

instrumentalnie, „chowają się same”, a o ich leczeniu czy choćby utrzymywaniu w czystości 

mało kto myśli. Wydawałoby się, że przynajmniej ludzie powołani do opieki nad zdrowiem 

zwierząt wykażą więcej empatii. Co zatem sądzić o powiatowym lekarzu weterynarii z 

Obornik w Poznańskiem, który w 2001 r. nakazał uśpienie wszystkich psów we wsi Sierniki 

tylko dlatego, że pojawił się tam wściekły jenot? Mieszkańcy potulnie (?!) oddali na śmierć 

61 psów i 8 kotów. Usiłujący protestować zastraszani byli groźbą nałożenia na nich grzywny 

w wysokości kilku tysięcy złotych. 

Wiele przejawów agresji człowieka wobec psa wynika z niezrozumienia. Niektóre 

zachowania psów interpretujemy po swojemu, zapominając, że mogą one oznaczać coś 

zupełnie innego. Na przykład, kiedy przywołujemy psa, a ten zbliża się, naszym zdaniem, 

zbyt wolno, często podnosimy głos, chcąc go ponaglić. Pies wówczas zwalnia jeszcze 

bardziej, co wprawia nas w coraz większy gniew. Krzyczymy więc jeszcze głośniej. 

Tymczasem zachowanie psa jest zupełnie naturalne – zwalnia na znak uległości, 

podporządkowania; nie po to, aby nasz gniew podsycić, ale wręcz przeciwnie – wyciszyć. 

Karcenie psa w takim momencie nie ma sensu, a nawet może być niebezpieczne, bo zwierzę, 

widząc, że pokaz uległości nie skutkuje, w desperacji może zaatakować. 

Takich nieporozumień bywa wiele. Na przykład, mówimy coś do psa, a on kręci 

głową, unika patrzenia nam w oczy. Lekceważy nas – myślimy. Tymczasem w kanonach 

psiego sawoir-vivre’u oznacza to coś wręcz przeciwnego – pies sygnalizuje nam, że nie 

zamierza z nami wchodzić w konflikt (bo w świecie psów wpatrywanie się w kogoś oznacza 

wyzwanie). 

Być może los naszych domowych czworonogów poprawiłby się, gdyby udało się nam 

zrozumieć, co „mówią”. Pierwsze kroki w tym kierunku są już czynione, choć raczej w 

formie zabawy niż rzeczywistej użyteczności. Od kilkunastu lat japońska firma zabawkarska 

Takara Tomy sprzedaje urządzenie służące do rozpoznawania psiego „języka”. Dzięki 

aparatowi, nazwanemu Bowlingual Dog Voice Translator, można dowiedzieć się, co 

oznaczają takie typowo psie zachowania, jak szczekanie czy skamlenie. Jeden moduł 

urządzenia, umieszczony na obroży, jest wyposażony w mikrofon, który przekazuje dźwięki 

do drugiego modułu – specjalnej konsoli przekładającej je na słowa, wyświetlane następnie na 

ekranie bądź transmitowane przez głośnik. Moduły połączone są ze sobą radiowo w 

technologii 2,4 GHz. Nie jest to jednak werbalna komunikacja ze zwierzęciem, ale raczej 

sugestia, iż to czy inne warknięcie bądź szczeknięcie psa oznacza pewien konkretny stan jego 

ducha, na przykład: „daj mi spokój” lub „cieszę się”. Twórcy urządzenia otrzymali za nie 

IgNobla, bowiem – jak wskazano w uzasadnieniu przyznania „nagrody” – przyczynili się do 

szerzenia pokoju i harmonii międzygatunkowej. Trudno to więc traktować poważnie. 

Bowlingual Voice można kupić choćby na Amazonie. Urządzenie nie „tłumaczy” wszakże 

psiego języka na język polski. Oprócz wersji japońskiej powstała tylko wersja angielska, 
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której dwa prototypy w roku 2003, podczas wizyty w Rosji, ówczesny premier Japonii, 

Junichiro Koizumi, podarował Władimirowi Putinowi dla jego psów. 

Daleko więc jeszcze do prawdziwej rozmowy z psem. Pytanie tylko, czy naprawdę 

byśmy tego pragnęli? Co bowiem będzie, jeśli pies wyartykułuje coś, czego nie chcielibyśmy 

usłyszeć? 
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Igrzysk! 
 

 

 

Dziś, kiedy dzięki telewizji w meczach piłkarskich i innych wydarzeniach sportowych 

uczestniczą miliardy ludzi, zapewne lepiej niż kiedykolwiek w dziejach rozumiemy znaczenie 

masowych imprez. Należymy do pierwszych pokoleń od czasów Imperium Romanum 

biorących tak licznie udział w globalnej rozrywce. Świat w czasach Rzymian był, oczywiście, 

mniejszy, ale i on żył swoistym showbiznesem – igrzyskami gladiatorów. Porównanie to 

wydaje się nie na miejscu, ale trudno zaprzeczyć, że dla Rzymian rzeź w amfiteatrze 

stanowiła rozrywkę na miarę naszych rozgrywek pierwszoligowych. 

Paradoksalnie (a może nie?) największa popularność rzymskich circenses datuje się na 

I i II w. naszej ery, a więc na czas największej potęgi i dobrobytu imperium. Rodzi się 

pytanie, dlaczego właśnie wtedy? Co sprawiło, że w społeczeństwie tak dobrze 

zorganizowanym i wysoce cywilizowanym takim wzięciem cieszyły się krwawe widowiska, 

organizowane na ogromną skalę i przy każdej niemal okazji? Najprawdopodobniej z punktu 

widzenia rządzących Rzymem cesarzy – a zapewne i całej klasy senatorskiej czy urzędniczej 

– chodziło o skierowanie emocji tłumu w bezpieczną stronę, jak najdalej od problemów 

społecznych trapiących państwo. Podobnie jak w późniejszym Bizancjum, gdzie takim 

wentylem bezpieczeństwa były wyścigi rydwanów. Różnica polegała tylko na tym, że 

chrześcijańskie społeczeństwo wschodniego cesarstwa przestało z czasem gustować w 

potwornościach walk na arenie. 

Lecz czy tylko taka przyczyna legła u podstaw rozkwitu walk gladiatorskich? To z 

pewnością zbytnie uproszczenie. Greckie państwa również targane były konfliktami 

społecznymi, lecz greckie igrzyska były czymś diametralnie odmiennym. Może więc 

przyczyna tkwiła w mentalności Rzymian; w surowości ich zasad, w kulcie zwycięstwa i 

pogardzie dla zwyciężonych? Ale zasady panujące w Sparcie były jeszcze surowsze, a 

zwycięzcy w igrzyskach olimpijskich byli w Grecji niemalże otaczani kultem. Grecy nie 

należeli też do nacji stroniących od przemocy i okrucieństwa. A przecież nie tylko nie 

wymyślili walk gladiatorskich, ale nawet nie przejęli od Rzymian powszechnego zamiłowania 

do nich. 

Czym wyjaśnić, na przykład, przesąd Rzymian o leczniczych właściwościach krwi 

zabitego gladiatora? Stosowano to „lekarstwo” choćby w leczeniu epilepsji. 

 

Etruskie złego początki 
 

Według samych Rzymian zwyczaj organizowania walk gladiatorów został 

zapożyczony od Etrusków. Początkowo miały one podłoże religijne; jako forma ofiary dla 

bogów i duchów zmarłych. Pierwsza udokumentowana walka gladiatorska w Rzymie odbyła 

się w roku 264 p.n.e. na dzisiejszym Forum Boarium. Pogrzeb Brutusa Pery został 

uświetniony trzema pojedynkami gladiatorskimi. Nieco później rozpowszechniły się w 

Rzymie widowiska z udziałem dzikich zwierząt, również przejęte od Etrusków. 

To nie Etruskowie wszakże wynaleźli rytualne pojedynki. Ich początek sięga co 

najmniej okresu archaicznego w Grecji. Homer opisuje w „Iliadzie” taki obrzęd 

zorganizowany podczas pogrzebu Patroklesa. Nie jest jasne, czy poeta przedstawił zwyczaj 

celebrowany w jego czasach, czy w okresie, który opisywał. Ponieważ kultura etruska tak 
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wiele zawdzięczała greckiej, być może i ten element greckich zwyczajów pogrzebowych 

został przez Etrusków zaadaptowany, a następnie dotarł do Rzymian, którzy z właściwym 

sobie pragmatyzmem oderwali go od religijnego podłoża i uczynili z niego przemysł 

rozrywkowy na miarę Hollywood. 

Tym niemniej, zwyczaj urządzania krwawych pojedynków ku czci tych, co odeszli, 

pozostał żywy przez cały okres istnienia imperium. Nie było niczym niezwykłym, że w 

testamencie zapisywano polecenie zorganizowania walki gladiatorów podczas pogrzebu. 

Zwłaszcza w przypadku osób zamożnych i oficjeli przerodziło się to wręcz w obowiązkowy 

„punkt programu”. Tłum zebrany na pogrzebie oczekiwał tej atrakcji, a gdy jej zabrakło, 

mogło dojść do tak gorszących scen, jak w Pollentii, w I w. n.e., kiedy obywatele 

uniemożliwili pochowanie jednego z ważniejszych urzędników, ponieważ nie przewidziano 

podczas uroczystości walk gladiatorskich. Do pogrzebu doszło dopiero wówczas, gdy 

spadkobiercy zmarłego zgodzili się na pokrycie kosztów widowiska. 

Nie należy jednak patrzeć na Rzymian jako wyjątkowych okrutników. Dość 

wspomnieć o etruskim obyczaju składania w ofierze jeńców wojennych. Spektakularnym 

przykładem było rytualne uśmiercenie w roku 358 p.n.e. ponad trzystu Rzymian na forum w 

Tarkwinii. Wcześniej ten sam los spotykał pochwyconych w niewolę wojowników 

kartagińskich i greckich. 

Proceder ten uznawany był przez Rzymian za tak etruski, że kiedy Oktawian w roku 

40 p.n.e. zdobył Peruzję (dzisiejszą Perugię), jedno z dwunastu głównych miast etruskich, 

które poparło jego przeciwników w walce o spadek po Cezarze, uznał za stosowne złożyć 

ofiarę z trzystu wrażych wojowników; w okrutnej parodii etruskiego rytuału. 

 

Biada pokonanym 
 

Wśród gladiatorów (od łac. gladius – miecz) istniały specjalności zależnie od rodzaju 

uzbrojenia zaczepnego i obronnego. Do najbardziej malowniczych należeli niewątpliwie 

retiarii, czyli sieciarze, uzbrojeni w trójząb i sieć do oplątania przeciwnika. Nie posiadali 

żadnego opancerzenia. Ich tradycyjnymi przeciwnikami byli uzbrojeni w miecze secutores, 

chronieni tarczą, hełmem, jednym lub dwoma nakolannikami oraz rodzajem rękawa na 

ramieniu trzymającym miecz. Lekkozbrojni trakowie nosili greckie stroje i walczyli długim 

zakrzywionym nożem, chroniąc się za małymi, okrągłymi tarczami. Ciężkim uzbrojeniem i 

opancerzeniem wyróżniali się hoplomachowie z wielkimi tarczami. Konno walczyli andabaci, 

odziani w kolczugę i hełm. Występowały też inne kategorie gladiatorów, a ponadto w ramach 

klasycznych specjalności istniała pewna zmienność w uzbrojeniu i wyposażeniu. 

Pojedynki gladiatorów stanowiły gwóźdź programu, toteż dla podgrzania atmosfery 

poprzedzano je innymi atrakcjami – przede wszystkim popisami pogromców dzikich 

zwierząt. Jeśli igrzyska odbywały się w Rzymie, w obecności cesarza, przed walką 

gladiatorzy pozdrawiali imperatora zasiadającego w loży, wypowiadając słynną formułkę o 

idących na śmierć. Nierzadko cesarz osobiście schodził na arenę, aby upewnić się, że broń 

gladiatorów jest w pełni sprawna. Jak w każdym biznesie rozrywkowym, w każdej epoce, 

częste były bowiem przypadki „ustawiania” walk, markowania ciosów, używania tępych 

mieczy itp. Słowem, przypominało to współczesny wrestling. Trudno się zresztą dziwić, 

skoro wyszkolenie dobrego gladiatora było kosztowne i czasochłonne. 

Reakcje widzów w amfiteatrze nie różniły się wiele od reakcji dzisiejszych kibiców 

piłkarskich. Zagrzewano „zawodników” do walki, nagradzano owacją szczególnie celne 

ciosy, skandowano imiona zwycięzców. Widzowie mieli swoich idoli i ulubione specjalności. 

Walka kończyła się z chwilą, gdy jeden z gladiatorów ginął bądź padał ranny. W tym 

drugim przypadku prosił tłum o litość unosząc wskazujący palec lewej ręki. Odpowiedzią – w 

zależności od nastrojów na widowni – był las kciuków skierowanych w górę na znak łaski 
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bądź w dół, co oznaczało wyrok śmierci. Ostateczna decyzja należała do cesarza, który 

jednakże zazwyczaj nie sprzeciwiał się woli pospólstwa. Gdy widownia uznała, że pokonany 

gladiator nie zasługuje, aby żyć, jego zwycięski przeciwnik dobijał go możliwie szybko i bez 

zadawania większych cierpień; zgodnie z tym, czego uczono w szkołach gladiatorów. 

Szczęściarze, którym darowano życie, schodzili z areny o własnych siłach. Martwych 

poddawano makabrycznemu rytuałowi. Najpierw niewolnicy przebrani za etruskiego demona 

śmierci, Charuna, miażdżyli im głowy wielkimi młotami, a następnie inni przebierańcy, 

stylizowani na Merkurego, boga, którego jedną z prerogatyw było odprowadzanie duszy 

zmarłego w zaświaty, ściągali poległych z areny przy użyciu haków wbijanych w zwłoki. 

Ciało trafiało do kostnicy, gdzie – jeśli mimo wszystko gladiator jeszcze żył – dobijano go już 

ostatecznie, a następnie pozbawiano wszystkiego, co miał przy sobie i na sobie. Mało tego. 

Poszczególne części ciała zmarłego gladiatora miały dla Rzymian znaczenie religijno-

lecznicze, dlatego też zmarłemu wyrywano zęby, odcinano palce, spuszczano krew, 

amputowano inne członki. Słowem, ciało gladiatora stanowiło swego rodzaju rezerwuar 

leków i relikwii, toteż „pozyskiwano” z niego, co tylko się dało i wszystko to następnie 

trafiało na rynek. 

Niewielu poległych na arenie mogło liczyć na normalny pochówek; tylko ci, których 

stać było na opłacenie miejsca na cmentarzu i zamówienie steli nagrobnej. Zwłoki 

pozostałych wrzucano do zbiorowych mogił obok amfiteatru, razem z trupami zabitych 

zwierząt. 

 

Przedstawienie musi trwać 
 

Mimo iż niektóre z antycznych dyscyplin sportowych bywały niebezpieczne i niosły 

ryzyko śmierci, jak choćby wyścigi rydwanów, walki gladiatorów były czymś z gruntu 

odmiennym, dlatego rzadko gladiatorami zostawali ochotnicy, ludzie wolni. Szeregi 

gladiatorów zasilali przede wszystkim niewolnicy, jeńcy wojenni i przestępcy. Obywatele, 

którzy zdecydowali się na występowanie na arenie, rekrutowali się zazwyczaj z najniższej 

warstwy ludzi wolnych – wyzwoleńców. Dla niektórych była to szansa na zdobycie sławy, 

choćby chwilowej; dla innych – sposób na zarobek. Podpisanie kontraktu wiązało się z 

wyrażeniem zgody na wszelkie możliwe konsekwencje walki orężnej, włącznie ze śmiercią, a 

ponadto na traktowanie jak niewolnika: zakuwanie w kajdany czy chłostę. Nie była to więc 

kariera usłana różami. 

Popularność igrzysk stale rosła, toteż cesarze, wyczuwając nastroje tłumu, dostarczali 

mieszkańcom imperium wciąż więcej i więcej krwawych rozrywek. O ile w czasach Augusta 

poświęcano na widowiska około sześćdziesięciu dni w roku, o tyle w sto lat później już ponad 

sto trzydzieści dni, a w IV w. n.e. spędzano na widowni amfiteatru niemal połowę dni w roku. 

Władcy urządzali też dodatkowe igrzyska, w szczególnych okolicznościach, zwłaszcza przy 

okazji triumfu. Przykład dał Cezar, który jako czterokrotny triumfator urządził, między 

innymi, autentyczną bitwę z udziałem dwóch „armii”, składających się z pięciuset 

gladiatorów, oddziału jeźdźców i dwudziestu słoni każda. Neron zaaranżował bitwę morską 

na sztucznym jeziorze. Nawet Klaudiusz, który nigdy nie dowodził w polu, odbył triumf 

dzięki zwycięstwom swoich wodzów, zapewniając Rzymianom niezapomniane widowisko w 

postaci „zdobycia miasta” – wielkiej inscenizacji oblężenia, specjalnie na tę okazję 

zbudowanego, grodu na Polu Marsowym. 

Uroczyste otwarcie najsłynniejszego rzymskiego amfiteatru, Koloseum, zapewniło 

mieszkańcom miasta nad Tybrem sto dni nieprzerwanej rozrywki. Prawdopodobnie śmierć 

poniosło wówczas kilka tysięcy gladiatorów i tyle samo zwierząt. 
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Panowanie Trajana obfitowało nie tylko w starcia z ościennymi ludami, ale także w 

walki na arenach. Jak się szacuje, w ciągu zaledwie kilku lat, między rokiem 106 a 114, w 

szranki stanęło ponad dwadzieścia tysięcy gladiatorów. 

Nie wszyscy jednak Rzymianie pasjonowali się tymi krwawymi widowiskami. 

Również wśród cesarzy miały one przeciwników. Niechętni byli np. Tyberiusz (nie słynący 

bynajmniej z łagodności) oraz Marek Aureliusz. Cesarz Septymiusz Sewer wprowadził zakaz 

organizowania walk gladiatorskich między kobietami, bardzo zresztą popularnych, a Hadrian 

ograniczył możliwość sprzedaży niewolników do szkół gladiatorskich. 

Rzymscy intelektualiści prezentowali w kwestii igrzysk niejednoznaczne poglądy. 

Cyceron i Pliniusz Młodszy w zasadzie aprobowali walki gladiatorskie jako przejaw surowej, 

męskiej rywalizacji, pogardy dla śmierci. Widzieli w nich ważny społecznie czynnik 

wychowawczy. 

Całkowicie potępił igrzyska filozof Seneka Młodszy, przez pewien czas doradca 

Nerona, kierując się stoicką koncepcją braterstwa wszystkich ludzi. Plutarch (co prawda Grek 

z pochodzenia) postulował jeśli nie całkowite zniesienie, to przynajmniej ograniczenie liczby 

igrzysk. Poeta Lukian nie przebierał w słowach pisząc o bestialstwie walk gladiatorskich. 

Wszystko to jednak były głosy wołających na puszczy. Dzierżyciele rzeczywistej 

władzy nie byli skłonni do pozbawiania Rzymian ich ulubionej rozrywki. Dopiero Konstantyn 

Wielki w 326 r. formalnie zabronił organizowania igrzysk. Dekret pozostał w zasadzie 

martwą literą, bowiem jeszcze w kilkadziesiąt lat później pojedynki na arenie miały się 

dobrze, o czym z goryczą zaświadcza św. Augustyn, opisując upadek moralny swego 

młodego przyjaciela, Alipiusza, który początkowo był wrogi igrzyskom, lecz po ich 

zobaczeniu na własne oczy popadł w drugą skrajność i stał się ich najzagorzalszym fanem. 

Jest charakterystyczne dla natury ludzkiej, że gdy w końcu udało się wyeliminować 

walki między ludźmi, antyczny showbiznes trwał nadal organizując walki ludzi ze 

zwierzętami, a potem samych zwierząt. 

Amfiteatry opustoszały na dobre dopiero w VII w., długo po upadku zachodniego 

cesarstwa. Ironią losu pozostaje fakt, że ludzkość zawdzięcza to w dużej mierze... 

barbarzyńcom, którzy zniszczyli świat antyczny, a z nim jego wynaturzenia. 

Nie sposób na koniec nie wspomnieć o słynnym powstaniu Spartakusa u schyłku 

republiki. Był to największy, choć nie jedyny, zryw niewolników-gladiatorów. Zakończył się 

klęską i ukrzyżowaniem sześciu tysięcy buntowników wzdłuż Via Appia. Choć skala 

powstania zaszokowała i przeraziła Rzymian, nie wpłynęło to na zmianę ich upodobań. Rzeź 

na arenach trwała w najlepsze jeszcze przez następnych kilkaset lat. Archeolodzy odnaleźli na 

obszarze niegdysiejszego Imperium Romanum ponad siedemdziesiąt amfiteatrów. Z 

pewnością było ich jednak znacznie więcej. 
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Na drogach wiary 
 

 

 

Krzyżowanie było w starożytnym Rzymie karą szczególnie upodlającą, 

zarezerwowaną dla najgorszych przestępców i zbuntowanych niewolników. Dziś 

chrześcijanie czczą krzyż jako symbol Męki Pańskiej i Odkupienia. Najwcześniejszym 

wyznawcom Chrystusa mogłoby to wydać się co najmniej dziwaczne – oni żyli przecież 

ciągle w czarnej rzeczywistości tysięcy krzyżowanych. A przecież rzeczy stają się symbolami 

z reguły dopiero w epoce, w której już nie są czymś codziennym. W czasach, gdy cierpienie 

jest chlebem powszednim, mało kto uważa je za godne czci. 

Pierwsi chrześcijanie nie koncentrowali się na śmierci Chrystusa, lecz na nadziei na 

jego ponowne – i możliwie szybkie – nadejście; tym razem jako sędziego karzącego złych i 

nagradzającego dobrych. Dopiero upływ czasu i wzrost zainteresowania krzyżem jako 

uniwersalnym symbolem chrześcijaństwa sprawił, iż stopniowo zaczął się rozwijać kult Męki 

Pańskiej. 

 

Potrzeba uczestnictwa 
 

Nastąpiło to w trzy wieki po śmierci Jezusa, dzięki matce cesarza Konstantyna, św. 

Helenie, która podczas swojej pielgrzymki do Jerozolimy odnalazła relikwie Krzyża. Ich 

autentyczność jest raczej wątpliwa, ale cesarz, poruszony odkryciem, rozkazał wznieść w 

Jerozolimie świątynie upamiętniające ostatnie chwile Chrystusa: kościół Męki Pańskiej i 

kościół Zmartwychwstania. 

Czasy Konstantyna Wielkiego to okres, w którym chrześcijaństwo stało się religią 

państwową Rzymu. Zanik prześladowań sprawił, iż wzrósł ruch pątniczy. Do Ziemi Świętej 

przybywało coraz więcej pielgrzymów i wszyscy oni chcieli oglądać miejsca, po których 

stąpał i w których cierpiał Chrystus. 

Ale nie tylko oglądać – chcieli w tych wydarzeniach uczestniczyć. To nic, że minęły 

wieki. W ich mniemaniu – żywym zresztą do dziś – odtworzenie jakiegoś wydarzenia było 

równoznaczne z jego przywołaniem i ponownym przeżyciem. Już zapiski z roku ok. 380 

dowodzą, że w Jerozolimie dokonywano obchodu miejsc męki Chrystusa. 

Upadek Bizancjum i zajęcie w VII w. Palestyny przez Arabów zahamowało na kilka 

stuleci rozwój kultu Męki Pańskiej. Wybuchł on ze zdwojoną siłą po zdobyciu Jerozolimy 

przez krzyżowców w 1099 r. Wprawdzie w półtora wieku później muzułmanie odzyskali 

Jerozolimę i inne chrześcijańskie państewka na obszarze Bliskiego Wschodu, ale nie osłabiło 

to zainteresowania ostatnią drogą Jezusa. Islam, mający swe korzenie w chrześcijaństwie i 

judaizmie, był dość tolerancyjny wobec Ludów Księgi, jak nazywano chrześcijan i żydów. 

 

Drogi do Europy 
 

Trudno w to dziś uwierzyć, ale tradycję obchodów drogi krzyżowej zapoczątkowało... 

zwiedzanie Jerozolimy. Pątnicy, przybywający do miasta, chcąc obejrzeć święte miejsca 

udawali się do nich często w większych, zorganizowanych grupach. Początkowo o kolejności 

odwiedzania poszczególnych miejsc decydował przypadek. Dopiero w XIV w. franciszkanie, 



148 

 

którzy objęli opiekę nad sanktuariami w Ziemi Świętej, podjęli się organizacji procesji o 

ustalonym programie. 

Rola franciszkanów jest zresztą trudna do przecenienia w rozwoju kultu Męki Pańskiej 

w całej Europie. Przez wieki, pod wpływem Bizancjum, Chrystus był przedstawiany jako 

Pantokrator, Władca Wszechświata, odległy i groźny Bóg. Święty Franciszek z Asyżu 

dokonał w tym obrazie zmian – przybliżył ludziom Chrystusa jako człowieka, który cierpiał i 

umarł okrutną śmiercią na krzyżu. Jego Męka stała się przez to bardziej bliska zwykłemu 

człowiekowi. 

Zaowocowało to wręcz obsesyjnym zainteresowaniem szczegółami związanymi z 

Męką Pańską, takimi jak ilość ciosów, jakie zadano Jezusowi, liczba ran, ile razy upadł itp. 

Sprawiło także, iż kult Męki „trafił pod strzechy”. 

Niebagatelny wpływ na ukształtowanie się tego, co do dziś możemy oglądać jako 

drogi krzyżowe, miała też – co zaskakujące – sztuka. A dokładniej – dramat liturgiczny, który 

rozwinął się w Europie w XII i XIII w. Wśród tematyki jego przedstawień znajdowały się 

epizody z ostatnich chwil Jezusa, od Niedzieli Palmowej po Zmartwychwstanie. 

Pierwsze drogi krzyżowe na terenie Europy powstały w Niderlandach, w 1503 r. W 

późniejszych wiekach ich liczba szybko rosła. W samych Włoszech w pierwszej połowie 

XVIII w. założono 572 drogi krzyżowe. Dokonał tego franciszkanin, św. Leonard z Porto 

Maurizio. Ułożył on również teksty używane w liturgii drogi krzyżowej po dziś dzień. Jedną z 

najsłynniejszych w Europie jest droga krzyżowa w rzymskim Koloseum, utworzona przez 

papieża Benedykta XIV. 

Dzięki papieżowi Innocentemu XI od 1686 r. uczestnicy nabożeństwa drogi krzyżowej 

otrzymywali odpusty takie same, jak gdyby uczestniczyli w procesji jerozolimskiej. A w roku 

1859 Pius IX przyznał drogom krzyżowym prawo do odpustu zupełnego. 

Zakładanie dróg krzyżowych stało się przywilejem franciszkanów, którzy od 1731 r. 

mogli to czynić w kościołach parafialnych, szpitalach i kaplicach za zgodą biskupa. Dziś 

prawo do tworzenia dróg posiadają również sami biskupi i kardynałowie. 

 

Jerozolima za progiem 
 

Drogi krzyżowe stanowiły namiastkę przeżywania Męki Pańskiej, ale wkrótce 

przestało to wystarczać. Wierni chcieli, aby odbywało się to w jak najbardziej realistycznym 

otoczeniu. Skoro nie wszyscy mogli pielgrzymować do Jerozolimy, postanowiono zbudować 

Jerozolimę u siebie. Tak narodziły się kalwarie. 

Początkowo, od XII w., odtwarzano tylko niektóre święte miejsca, np. bazylikę Grobu 

Świętego. Pierwsza kalwaria, pomyślana jako Nowa Jerozolima, powstała w latach 1405–

1420 w hiszpańskiej Kordobie. Składały się na nią krzyże i kapliczki umieszczone na terenie 

klasztornego oratorium. Kolejne kalwarie, budowane w Niemczech, Niderlandach, Italii i 

Francji, były coraz okazalsze; niektóre liczyły nawet do 200 kaplic. Ich umiejscowienie w 

terenie górzystym miało jak najbardziej przypominać realia Jerozolimy. 

Do Polski zwyczaj zakładania kalwarii dotarł na początku XVII w. Pierwszą utworzył 

w 1604 r., pod Lanckoroną, Mikołaj Zebrzydowski. Budowano ją przez ponad sto lat. 

Zmieniono nawet konfigurację terenu, usypując wzgórza Moria i Syjon, a także odwrócono 

bieg pobliskiej rzeczki, upodabniając ją do Cedronu. Pierwsze misterium Męki Pańskiej 

odbyło się już w 1609 r., ale jego forma stale się rozszerzała, aż po czasy najnowsze – 

ostateczny kształt misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej osiągnęło w połowie XX w. 

W Polsce istnieje obecnie ponad 50 kalwarii. Zdecydowana większość z nich to 

obiekty niewielkie. Najokazalsze powstały najwcześniej, jeszcze w wieku XVII. Należą do 

nich kalwarie w: Pakości (1629), Jerozolima Kaszubska w Wejherowie (1651), w Górze 
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Kalwarii (1666), w Pacławiu (1667), Jerozolima Dolnośląska w Wambierzycach (1681). Tam 

też odbywają się najbardziej widowiskowe misteria Męki Pańskiej. 

Interesująca kalwaria znajduje się niespełna 100 km od Wrocławia, w Bardzie 

Śląskim. Na Górze Bardzkiej, nazywanej obecnie Kalwarią, stoi zbudowana w latach 1617–

1619 kaplica, postawiona w miejscu, gdzie według tradycji miała się objawić Matka Boża 

Płacząca. Zdarzenie to miało mieć miejsce w 1400 r. Jeszcze na początku XVII w. widoczne 

były ślady stóp i rąk, które pozostawić miała Matka Boża. 

Z miasta na szczyt Kalwarii prowadzi droga krzyżowa wybudowana w latach 1833–

1839. Pomiędzy stacjami drogi znajduje się sześć murowanych, barokowych kaplic z 

owalnymi wnękami ze scenami Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia Jezusa, Ucieczki do 

Egiptu, Znalezienia Pana Jezusa i Wniebowzięcia. Pochodzą one z XVIII w. W połowie drogi 

tryska źródło wody zwane Źródłem Marii, któremu przypisuje się lecznicze właściwości. 

 

Podróż w czasie 
 

Przeżywanie przez wiernych uczestnictwa w drodze krzyżowej ma niekiedy charakter 

wyjątkowo realistyczny. Nierzadkie są przypadki nadmiernego zapamiętania, zacierania się 

granicy między przedstawieniem a rzeczywistością. 

Niepokoiło to Kościół już w średniowieczu. W 1473 r., we francuskim mieście Deutz, 

droga krzyżowa zakończyła się interwencją biskupa, gdyż odgrywający rolę Chrystusa 

proboszcz nieomal umarł z wyczerpania na krzyżu. 

W Kalwarii Zebrzydowskiej po dziś dzień zdarzają się przypadki pobicia człowieka 

wcielającego się w Judasza. Uczestnicy misteriów chcą nawet „zmienić historię” – starają się 

pochwycić gońca spieszącego do pałacu Piłata z wyrokiem na Jezusa i w ten sposób 

powstrzymać bieg wydarzeń. Parokrotnie goniec więziony był w piwnicy. 

Szczególnie naturalistyczny charakter mają misteria Męki Pańskiej w Nowym 

Świecie. Zapewne wynika to ze stosunkowej „młodości” tamtejszej wiary; mniej 

zrytualizowanej, bardziej żywiołowej. Podczas niektórych obchodów w Brazylii ochotnik 

pełniący rolę Jezusa jest zupełnie na serio przybijany do krzyża. 
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Skażony laur 
 

 

 

Nieduża równina, porośnięta skąpo drzewami, pośród których bieleje – a właściwie, 

po setkach lat, już raczej szarzeje – marmur. Dwie, latem niemal wysychające rzeczki leniwie 

sączą się pośród traw. Nad nimi powietrze ciężkie od dusznego upału. To jedno z 

najważniejszych miejsc na naszej planecie. Nigdy nie była miastem, ale jej imię trwało przez 

tysiąclecia i trwa nadal – Olimpia. 

U stóp wzgórza Kronosa, nad rzekami Alfejos i Kladeos, wzniesiono w pradawnych 

czasach sanktuarium Zeusa – ołtarz boga w kilkuhektarowym świętym gaju otoczonym 

murem. Wokół sanktuarium organizowano zawody sportowe, zwane olimpijskimi od siedziby 

Zeusa na Olimpie. 

Pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się tu w 776 r. p.n.e. Historia przekazała 

nam imię zwycięzcy w biegu na jeden stadion, Korojbosa z Elidy. Z pewnością jednak już 

wcześniej święty okręg rozbrzmiewał gwarem rywalizujących sportowców. Ba, nawet 

bogowie u zarania dziejów walczyli w Olimpii; Zeus pokonał tu na pięści swego ojca 

Kronosa. 

 

Igrzyska w cieniu świętego gaju 
 

Grecy nazywali olimpiadą nie same igrzyska, ale czteroletni okres między nimi. 

Zawody trwały pięć dni, z czego trzy przypadały na rozgrywanie konkurencji. Było ich 

znacznie mniej niż obecnie: biegi, zapasy, walka na pięści, jazda konna, wyścigi rydwanów, 

pięciobój (rzut dyskiem, skok w dal, rzut oszczepem, zapasy i bieg), pankration (coś w 

rodzaju „wolnej amerykanki”). Zwycięzcy otrzymywali wieńce z gałązek oliwnych, ich 

posągi stawały w Olimpii, a wielu w swoich miastach rodzinnych mogło liczyć na zwolnienie 

od podatków lub, jak w Atenach, na bezpłatne posiłki do końca życia. 

Igrzyska w Olimpii były najbardziej cenione, ale nie jedyne. Również co cztery lata 

odbywały się igrzyska pytyjskie w Delfach, ku czci Apollina. Co dwa lata rozgrywano 

igrzyska istmijskie, na Przesmyku Korynckim, ku czci Posejdona. Podobnie co dwa lata 

greccy sportowcy spotykali się na igrzyskach nemejskich w Nemei, organizowanych ku czci 

Zeusa. A ponieważ terminy poszczególnych igrzysk uzupełniały się, zawodnicy i zapaleni 

kibice mogli oddawać się ulubionym zajęciom nader często. 

Powszechny mit głosi, że na czas trwania igrzysk Grecy przerywali wojny i waśnie. 

Rzeczywiście, podczas zawodów obowiązywał tzw. święty rozejm (ekecheiria). Początek 

temu zwyczajowi dało porozumienie władców trzech państw greckich: Ifitosa z Elidy, 

Likurga ze Sparty i Kleostenesa z Pisy w VII w. p.n.e. W późniejszym okresie polityka brała 

jednak często górę nad wzniosłymi zasadami i wojny trwały w najlepsze, aż wreszcie 

nadszedł czas, kiedy przestały omijać Elidę i Olimpię. 

Chaos polityczny późnego cesarstwa rzymskiego, wojny domowe i triumf 

chrześcijaństwa, wrogiego wszelkiemu bałwochwalstwu (igrzyska olimpijskie miały podłoże 

religijne, pogańskie) sprawiły, że idea igrzysk coraz bardziej bladła. U schyłku IV w. znikły z 

kart historii. Nie wiadomo nawet dokładnie kiedy. Najprawdopodobniej ostatnie odbyły się w 

roku 393. W roku następnym zostały oficjalnie zakazane edyktem Teodozjusza I. W 395 r. 

niszczycielski najazd Wizygotów obrócił Olimpię w ruinę. Barbarzyńcy doszczętnie 
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obrabowali święty okręg z nagromadzonych przez stulecia skarbów. Igrzyska odeszły cicho, 

przez nikogo niemal nie zauważone, po z górą tysiącu lat istnienia. Ostatni wielki symbol 

Olimpii, statua Zeusa ze złota i kości słoniowej, dłuta Fidiasza – jeden z siedmiu cudów 

świata – wywieziona w 426 r. do Konstantynopola, spłonęła tam w pół wieku później. 

 

Igrzyska w cieniu zapomnienia 
 

Być może tak by już pozostało na zawsze, gdyby nie młody miłośnik sportu, Pierre 

baron de Coubertin. Już sto lat przed nim oświeceniowi racjonaliści zainteresowali się 

ruinami Olimpii. Wówczas jeszcze pokrywała je kilkumetrowa warstwa mułu, naniesionego 

wylewami Alfejosu. Pierwsze, krótkotrwałe, wykopaliska podjęli Francuzi, odkrywając ruiny 

świątyni Zeusa. Prace na dużą skalę, wspierane finansowo przez rządy Prus i Francji, 

rozpoczęły się dopiero w roku 1875. Od tego czasu, z przerwami na obie wojny światowe, 

prowadzi się je do dziś. 

Wykopaliska w latach 1875–1881 przyniosły ogromną liczbę znalezisk: wyrobów z 

brązu, ceramiki, monet, inskrypcji i dzieł sztuki. Najsłynniejszym posągiem odnalezionym 

wówczas jest bez wątpienia Hermes, arcydzieło Praksytelesa. O Olimpii zrobiło się głośno, 

nie tylko w środowisku naukowym. Zadziałała tu niewątpliwie magia starożytności – nieco 

bezkrytyczne uwielbienie, jakie żywimy dla kultury greckiej. Ale nie tylko. Odkrycia w 

Olimpii padły na podatny grunt, zbiegły się bowiem z odradzaniem się idei sportu. Jednakże, 

kiedy baron de Coubertin rzucił pomysł zorganizowania nowożytnych igrzysk olimpijskich w 

Atenach, natrafił na opór także greckiego rządu, niezbyt chętnego do wydawania pieniędzy na 

taką ekstrawagancję. 

Grecki rząd, jak wiele różnych rządów w różnych czasach, był w błędzie. 

Zainteresowanie igrzyskami w 1896 r. przeszło najśmielsze wyobrażenia. Olśnieni Grecy 

zapragnęli, by olimpiady już zawsze odbywały się na greckiej ziemi. Tak się jednak nie stało i 

jest to jeden z problemów nowożytnych igrzysk, rozgrywanych w coraz to innych miastach i 

krajach. Wprawdzie ożywia to olimpiady, przydaje im lokalnego kolorytu, czyni 

wydarzeniami niepowtarzalnymi, ale przyszło za to słono zapłacić – od samego początku 

bowiem skaziła je polityka. 

 

Igrzyska w cieniu polityki 
 

Polityka dała o sobie znać bardzo szybko, bo już podczas drugiej olimpiady, w 1900 

r., w Paryżu. Gospodarze, upokorzeni przegraną przed trzydziestu laty wojną z Niemcami, 

potraktowali ekipę niemieckich sportowców niezbyt gościnnie, nie przydzielając im nawet 

kwater. Rywalizacja między zawodnikami zaczęła schodzić w cień na rzecz rywalizacji 

między państwami, a później także ideologiami. 

Do siódmych igrzysk, w 1920 r. w Antwerpii, Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

nie dopuścił Niemców, agresorów z I wojny światowej, oraz Rosji Radzieckiej. Oba te kraje 

zorganizowały własne igrzyska: Niemcy Igrzyska Germańskie, ZSRR Spartakiadę Czerwonej 

Międzynarodówki Sportowej. Niemcy nie uczestniczyli także w następnej olimpiadzie. ZSRR 

do struktur MKOl powrócił dopiero w 1951 r. 

Symbolem skażenia idei olimpijskiej polityką i ideologią stały się igrzyska w Berlinie, 

w 1936 r. Wykorzystane przez nazistów do propagowania wyższości „rasy aryjskiej”, 

sprawiły Hitlerowi kilka przykrych niespodzianek. Autorem największej był czarnoskóry 

Amerykanin, Jesse Owens, zdobywca czterech złotych medali. Upokorzony Hitler uznał, że 

czarnoskórzy sportowcy powinni zostać wykluczeni z igrzysk, gdyż są prymitywni i bardziej 

atletycznie zbudowani niż cywilizowani biali, co czyni rywalizację niesprawiedliwą. 
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Jednak bilans igrzysk spełnił oczekiwania nazistów. Niemcy zajęły pierwsze miejsce, 

zdobywając 38 złotych, 31 srebrnych i 32 brązowe medale. Był to triumf totalitarnej kurateli 

państwa nad sportem. 

Upadek faszyzmu nie oznaczał, niestety, wyrugowania polityki ze sportu 

olimpijskiego. Wręcz przeciwnie, polaryzacja świata na dwa obozy, komunistyczny i 

demokratyczny, szczególnie jaskrawo manifestowała się w dzieleniu tego, co powinno łączyć. 

Już niedługo po wojnie powodem kontrowersji znów stały się Niemcy, a konkretnie 

fakt powstania dwóch odrębnych państw: RFN i NRD. Pod naciskiem MKOl aż do igrzysk w 

Meksyku, w 1968 r., oba kraje wystawiały wspólną reprezentację narodową. Potem ich drogi 

rozeszły się. Podobne rozdarcie dotyczyło również innych państw: Chin i Tajwanu oraz 

obydwu Korei. Chiny bojkotowały olimpiady aż do 1984 r., ponieważ uczestniczyła w nich 

reprezentacja Tajwanu. 

Odrębny problem stanowiła Republika Południowej Afryki, sankcjonująca segregację 

rasową. Przed olimpiadą w Tokio, w 1964 r., omal nie doszło do pierwszego poważnego 

bojkotu. Ponad 50 państw afrykańskich i azjatyckich nie zgodziło się na uczestnictwo RPA w 

igrzyskach. Problem powrócił w cztery lata później. Do sprzeciwu państw afrykańskich 

przyłączył się ZSRR wraz z blokiem wschodnim. W rezultacie RPA wykluczono, a w rok 

później usunięto z ruchu olimpijskiego. Mimo to, kłopot z apartheidem nie zniknął, gdyż w 

1972 r. pod pręgierzem stanęła Rodezja (obecnie Zimbabwe). Tym razem protest przeciwko 

udziałowi tego kraju w olimpiadzie wsparli czarnoskórzy członkowie reprezentacji USA. 

MKOl ugiął się i zastosował wobec Rodezji te same sankcje, co względem RPA. 

Olimpiadę w Montrealu, w 1976 r., zbojkotowało 29 państw afrykańskich z powodu 

udziału Nowej Zelandii, utrzymującej sportowe kontakty z RPA. 

Apogeum dominacji polityki nad sportem nastąpiło w 1980 r., kiedy państwa 

zachodnie zbojkotowały olimpiadę w Moskwie, w odpowiedzi na inwazję ZSRR na 

Afganistan. Bojkot poparło 55 państw, ale sportowcy z 16 z nich wzięli udział w igrzyskach 

występując bez narodowych flag. Odwet bloku wschodniego nastąpił cztery lata później. Na 

olimpiadę w Los Angeles, w 1984 r., nie pojechali sportowcy z 16 państw związanych z 

Moskwą. Jednym z głównych „argumentów” zniechęcających ich do wyjazdu do Los 

Angeles, było piętnowanie tego miasta jako siedliska zbrodni. Co ciekawe, udział w 

igrzyskach wzięła arcykomunistyczna Rumunia rozgrywająca własną partię w stosunkach z 

ZSRR. 

 

Igrzyska w cieniu terroru 
 

Koniec komunizmu przyniósł kres tak spektakularnym akcjom. Jednak już w latach 

70. pojawiło się inne niebezpieczeństwo, wciąż aktualne – terroryzm. Najsłynniejsze zdjęcie z 

olimpiady w Monachium nie przedstawia triumfującego sportowca, lecz zakapturzonego 

Palestyńczyka na tarasie budynku w wiosce olimpijskiej. 

5 września 1972 r., nad ranem, kilku Palestyńczyków z organizacji „Czarny Wrzesień” 

przedostało się przez płot wioski olimpijskiej i opanowało kwatery reprezentacji izraelskiej, 

zabijając przy tym trenera i jednego z zawodników. Dziewięciu sportowców stało się 

zakładnikami. Terroryści zażądali zwolnienia z więzień 200 Palestyńczyków. Wieczorem 

osiągnięto porozumienie i zamachowcy, wraz z zakładnikami, odlecieli śmigłowcami na 

lotnisko. Tam rozegrał się dramat. Źle przeprowadzona przez niemiecką policję próba odbicia 

zakładników zakończyła się masakrą. Zginęło dziewięciu zakładników, pilot helikoptera i 

policjant, a także pięciu terrorystów. Igrzysk nie przerwano, by nie poddawać się dyktatowi 

terroru, jednak z Monachium wyjechali wszyscy sportowcy izraelscy. 

27 lipca 1996 r., podczas igrzysk w Atlancie, w Parku Stulecia wybuchła bomba. 

Zabiła jedną osobę, a operator tureckiej telewizji zmarł na atak serca. Rannych zostało ponad 
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stu ludzi. O spowodowanie zamachu oskarżono strażnika, który wyróżnił się bohaterstwem 

podczas ratowania ofiar. Okazało się, że był niewinny, zaś prawdziwych sprawców nie 

wykryto. 

Koszmar zdawał się nie mieć końca. 26 sierpnia 2000 r., na kilkanaście dni przed 

rozpoczęciem igrzysk w Sydney, australijska policja aresztowała grupę mężczyzn, którzy 

prawdopodobnie zamierzali wysadzić w powietrze elektrownię jądrową. Do zamachu na 

szczęście nie doszło. 

Nie doszło do nich również podczas kilku następnych igrzysk. Trudno wszakże 

powiedzieć, ile potencjalnych zamachów udaremniono. A sukcesy w zapobieganiu aktom 

terroru wynikają nie z braku chętnych do ich przeprowadzenia, lecz z rosnącej z olimpiady na 

olimpiadę skali stosowanych zabezpieczeń oraz wzrastającej lawinowo liczby 

funkcjonariuszy ochrony, policji, wojska i jednostek antyterrorystycznych czuwających nad 

spokojem i bezpieczeństwem sportowców i kibiców. Wielkość gromadzonych w tym celu sił 

bywa już taka, że pozwoliłaby wygrać niewielką wojnę. Już w 1996 r. do Atlanty przerzucono 

25 tys. policjantów i żołnierzy. Można mieć pewność, że w 2020 r., w Tokio, będzie ich 

wielokrotnie więcej. 

 

Igrzyska w cieniu dopingu 
 

W pierwszych igrzyskach ery nowożytnej uczestniczyło 245 sportowców w 43 

konkurencjach. Ateński stadion na 80 tys. miejsc nie mógł pomieścić wszystkich chętnych do 

obejrzenia zawodów. Dziś te liczby wydają się śmieszne. W igrzyskach uczestniczy 

kilkanaście tysięcy zawodników. Liczbę widzów trudno nawet oszacować, ale z pewnością – 

jeśli wliczyć telewidzów – idzie w miliardy. 

Za takim rozmachem podążają ogromne pieniądze. Presja na zawodników, na 

zwyciężanie i bicie rekordów jest przemożna. Olimpiady, których nie wykończyła polityka, 

wojny i terroryzm, mogą nie wytrzymać uderzenia w samą istotę sportowego 

współzawodnictwa – dopingu. 

O tym, że większość zawodowych sportowców „bierze”, powszechnie wiadomo. Już 

przed igrzyskami w Atlancie przewidywano, że połowa, a może nawet trzy czwarte 

zawodników osiągnie zwycięstwo dzięki stosowaniu niewykrywalnego dopingu. Jak było 

naprawdę, nie wiadomo, ale stosowanie syntetycznego testosteronu, hormonu wzrostu i 

erytropoetyny (EPO) jest faktem. Nigdy jednak stosowanie dopingu nie osiągnęło takich 

rozmiarów, jak w dawnej NRD, gdzie wręcz uzyskało sankcję władz sportowych, 

państwowych i partyjnych. 

W 2000 r. sąd w Berlinie skazał na 22 miesiące więzienia w zawieszeniu Manfreda 

Ewalda, byłego członka Komitetu Centralnego partii komunistycznej i przewodniczącego 

Komitetu Olimpijskiego NRD. Na jego zlecenie opracowano w 1974 r. system podawania 

zawodnikom środków dopingujących. Celem było utrzymanie przez NRD mocarstwowej 

pozycji w światowym sporcie, co też się udawało aż do upadku tego państwa. Ale cena była 

straszliwa. Akt oskarżenia przeciwko Ewaldowi zarzucał mu spowodowanie uszkodzenia 

ciała u 142 zawodniczek, przez aplikowanie im w okresie dojrzewania anabolików. Wiele 

kobiet urodziło upośledzone dzieci. W jednym przypadku wpływ hormonów spowodował 

zmianę płci: z żeńskiej na męską. 

Ta „hodowla” mistrzów to jeden z najczarniejszych rozdziałów wyczynowego sportu. 

Ale i sami zawodnicy nie są bez winy. W rywalizacji o ułamki sekund, a tak naprawdę o 

wielkie pieniądze, przestaje się liczyć instynkt samozachowawczy. Zatracił go z pewnością 

jeden ze szwajcarskich kolarzy, który w 1998 r., podczas wyścigu Tour de Romandie, 

najprawdopodobniej zażył PFC, specyfik przenoszący tlen trzykrotnie wydajniej niż 

czerwone ciałka krwi (tym samym każdy wdech dostarcza organizmowi więcej energii, co 
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podnosi wydolność). Przedawkowanie może grozić „spienieniem się” PFC w żyłach i to 

właśnie spotkało zawodnika, który z trudem przeżył. Wielu kolarzy sięga po erytropoetynę, 

hormon zwiększający ilość czerwonych ciałek krwi, co ułatwia długotrwały wysiłek. 

Syntetyczny odpowiednik EPO można kupić w aptekach jako lek na anemię. Podczas Tour de 

France, w 1998 r., mnóstwo EPO znaleziono w autokarach drużyn i pokojach zawodników. 

Jedna z drużyn wycofała się z wyścigu sama, sześć innych zdyskwalifikowano. Eksperci 

szacują, że stosowanie EPO mogło od 1987 r. spowodować śmierć wielu kolarzy 

europejskich. Najsłynniejszym przykładem kolarza uwikłanego w doping jest niewątpliwie 

Amerykanin Lance Armstrong. Były mistrz świata i olimpijczyk stosował właściwie 

wszystko: erytropoetynę, kortyzon, testosteron, a nawet transfuzje krwi. W 2012 r. został 

dożywotnio zdyskwalifikowany, i to z mocą wsteczną, od roku 1998, tracąc wszystkie 

zdobyte laury. 

O problemie dopingu w sporcie olimpijskim dobitnie przypomniały ostatnie kłopoty 

zawodników rosyjskich masowo odsuwanych od udziału w zawodach. Jak się okazuje, 

enerdowski model „hodowli” mistrzów przeżywa w Rosji drugą młodość; i tu bowiem mamy 

do czynienia z dopingiem zinstytucjonalizowanym i usankcjonowanym na tak zwanym 

„najwyższym szczeblu”. 

Być może w przyszłości rolę „koksu” przejmie genetyka. Naukowcy z Rayne Institute 

w Londynie odkryli, że mistrzostwo łatwiej osiągnąć osobom posiadającym dłuższy niż 

przeciętnie gen ACE. Jest on prawdopodobnie odpowiedzialny za wydajność pracy mięśni. 

Ktoś może powiedzieć, że manipulacje genetyczne na taką skalę, to czysta fikcja. Zapewne. 

Lecz czy baronowi de Coubertin mógł się przyśnić, choćby w najgorszym koszmarze, 

pieniący się we krwi kolarza PFC? 
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Poszukiwany martwy 
 

 

 

Pokonawszy Pompejusza, Juliusz Cezar przybył do Aleksandrii, gdzie zażyczył sobie, 

aby mu pokazano ciało Aleksandra Wielkiego, które – zmumifikowane – spoczywało w 

kryształowym sarkofagu. Zadumanemu nad grobem Macedończyka dyktatorowi 

zaproponowano obejrzenie mumii władców Egiptu, Ptolemeuszy, na co ten odparł 

pogardliwie, że chciał ujrzeć króla, ale zwłoki go nie interesują. 

Dziś już, niestety, ani króla, ani owych zwłok nie ujrzymy. Sarkofag z mumią 

zdobywcy świata przepadł dawno temu w dziejowych zawieruchach. Podobnie stało się z 

grobami wielu innych wybitnych postaci. Można to nawet uznać za regułę. A skoro mowa o 

Egipcie – fakt, że oglądamy dziś w muzeum mumie wielu faraonów, należy do wyjątków i 

zawdzięczamy go specyficznym warunkom panującym w kraju nad Nilem oraz zwykłemu 

szczęściu, jakie przywiodło odkrywców – świadomych lub jeszcze częściej przypadkowych – 

we właściwe miejsce. Ale nawet w Egipcie nie odnaleziono doczesnych szczątków wybitnych 

władców epoki piramid. 

Wielu największych bohaterów historii spoczywa gdzieś nadal w swoich grobowcach, 

poza zasięgiem archeologów czy rabusiów, właśnie tak, jak pragnęli bądź jak to sobie 

zaplanowali. Pamięć o niektórych pochówkach zaginęła w sposób naturalny, jako rezultat 

upływu czasu. Umiejscowienie innych grobów zostało celowo ukryte i to tak dokładnie, że 

choć zachowały się opisy ceremonii i wyglądu niejednego grobowca, po dziś dzień nie 

wiadomo nawet dokładnie, gdzie należy szukać. Co nie znaczy, rzecz jasna, że się nie szuka. 

 

Puste cuda świata 
 

Trudno o lepszy niż egipskie piramidy przykład nadal stojących – lecz pustych – 

grobowców wielkich postaci historycznych. Można nie znać historii Egiptu, ale nie sposób 

nie znać imienia Cheopsa. Monumentalna piramida tego władcy do dziś stanowi wyzwanie 

dla naszej wiedzy o sposobach wznoszenia i o przeznaczeniu takich budowli. Wprawdzie – by 

znów odwołać się do Cezara, ale tym razem w wersji kinowo-komiksowej, a mianowicie do 

filmu Asterix i Obelix: misja Kleopatra z roku 2002, w którym Cezar lekceważąco (i błędnie) 

mówi o piramidach: „Takie tam stożki” – wielu egiptologów również nie widzi w piramidach 

niczego nadzwyczajnego, poza – być może – ich wielkością, to jednak ich funkcja sepulkralna 

nie została w sposób nie budzący wątpliwości udowodniona. Inaczej mówiąc, naukowcy 

osiągnęli konsensus w kwestii poglądu, że chowano w nich faraonów, ponieważ trudno sobie 

wyobrazić, jaki inny mogłyby mieć cel. Tym niemniej, mumii żadnego z faraonów, dla 

których je przeznaczono, nigdy w nich nie odkryto. 

Co prawda, arabscy kronikarze opisujący pierwsze znane w historii wdarcie się do 

Wielkiej Piramidy – na rozkaz abbasydzkiego kalifa Al-Mamuna, około roku 820 – podają, iż 

jakieś szczątki ludzkie wewnątrz znaleziono, lecz ich relacje są sprzeczne i mało wiarygodne. 

Jedni twierdzą, że odkryto zwłoki mężczyzny w złotym pancerzu inkrustowanym drogimi 

kamieniami, uzbrojonego w miecz o rękojeści wysadzanej rubinami. Inni konstatują tylko, że 

w piramidzie znajdowały się zwłoki w stanie daleko posuniętego rozkładu. Ta druga wersja 

wydaje się archeologom bardziej prawdopodobna, lecz mało kto dziś sądzi, by chodziło o 

ciało Cheopsa. Jeśli nawet spoczął w swojej piramidzie, to została ona jeszcze w zamierzchłej 
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przeszłości obrabowana, a mumia zniknęła; bądź też zmumifikowany władca nadal leży w 

komorze grobowej wewnątrz Wielkiej Piramidy, tyle tylko, że w komorze dotychczas 

nieodkrytej. Mógłby za tym przemawiać fakt, że istniejąca tak zwana komora króla wygląda 

na nieukończoną, a sam sarkofag jest uszkodzony i nie ma pokrywy. Ponadto, wciąż odkrywa 

się nowe elementy wewnętrznego układu pomieszczeń w największej z piramid. Najnowszym 

osiągnięciem w tej dziedzinie jest rozpoznanie w 2016 i 2017 r., za pomocą aparatury do 

detekcji mionów (cząstek promieniowania kosmicznego), pustych przestrzeni nad Wielką 

Galerią i za właściwym wejściem do piramidy, ponad wejściem używanym obecnie przez 

turystów, które jest tak naprawdę tunelem, jaki w IX w. przebili do wnętrza piramidy ludzie 

kalifa Al-Mamuna. 

A jeśli nie w piramidzie, to gdzie mógł zostać pochowany jej budowniczy? 

Współcześni egiptolodzy nad tym się w zasadzie nie zastanawiają, przyjąwszy za pewnik, że 

Cheops spoczął w swojej piramidzie, a mumia już dawno została zniszczona bądź zaginęła. 

Trudno zresztą uwierzyć, aby zbudowano Wielką Piramidę jako grób pozorny, cenotaf. Cóż 

by to było za marnotrawstwo środków! Można sobie oczywiście wyobrazić sytuację – tak jak 

miało to miejsce w okresie Nowego Państwa – że kapłani przenieśli gdzieś w tajemnicy 

mumię króla z powodu zagrożenia przez rabusiów. Lecz dokąd? Na to pytanie nie sposób 

odpowiedzieć i tylko szczęśliwy traf mógłby sprawić, że ktoś kiedyś odnajdzie ciało 

najsłynniejszego z faraonów. 

Dla uściślenia należy dodać, że ludzkie szczątki w największych piramidach 

znaleziono. Były to jednak na ogół – choć nie zawsze – tak zwane pochówki wtórne, znacznie 

późniejsze od czasów, gdy wzniesiono budowle. 

W komorze grobowej piramidy schodkowej w Sakkarze, zbudowanej dla faraona 

Dżesera, natrafiono na ludzkie szczątki, lecz nic nie wskazywało, aby były to zwłoki faraona. 

Piramida ta posiada rozległy i skomplikowany układ pomieszczeń i korytarzy podziemnych, 

gdzie odkryto postumenty pod sarkofagi oraz dwie alabastrowe trumny, a w jednej z nich 

zwłoki dziecka – istnieje prawdopodobieństwo, że byli tam chowani członkowie rodziny 

faraona. 

Komora grobowa Piramidy Czerwonej w Dahszur, przypisywanej królowi Snofru, 

zawierała ludzkie szczątki, lecz ponieważ nie ma tam sarkofagu, trudno uznać, iż było to ciało 

Snofru. Zagadkę potęguje fakt, że wejście do tej komory zostało ukryte, a jej otwarcie 

nastąpiło dopiero w XX w. Kto zatem już w starożytności dostał się tam i być może tam 

umarł? 

Obie wielkie piramidy w Gizie – Cheopsa (Chufu) i Chefrena (Chafre) – były 

całkowicie puste w chwili ich eksploracji przez europejskich badaczy. Natomiast w 

najmniejszej – piramidzie Mykerinosa (Menkaure) – znaleziono ludzie szczątki, lecz po ich 

przebadaniu metodą węgla 
14

C okazało się, że pochodzą z pierwszych wieków naszej ery. 

Piramidy należy uznać za najbardziej imponujące grobowce stojące nadal, w których 

jednak nikt już nie spoczywa, lecz można wskazać jeszcze inne przykłady interesujących 

budowli o podobnym charakterze. W Pasargadach, starożytnej stolicy Persji, w dzisiejszym 

Iranie, wnosi się budowla zwana grobowcem Cyrusa – perskiego władcy, który stworzył 

imperium achemenidzkie, a zmarł w roku 529 p.n.e. Nie jest wszakże całkowicie pewne, czy 

Cyrus Wielki w niej spoczął. 

Pewne jest natomiast, że króla Ostrogotów i władcę Italii, Teodoryka Wielkiego, 

pochowano w roku 526 w zbudowanym dla niego mauzoleum w Rawennie. Budynek stoi do 

dziś, choć ciało Teodoryka zostało wywiezione do Konstantynopola po odbiciu przez 

Bizantyjczyków Italii z rąk barbarzyńców. Tam zwłoki króla zaginęły. Według innej wersji, 

zwycięski wódz bizantyjski, Belizariusz, kazał po prostu wyrzucić szczątki heretyka 

(Teodoryk był arianinem) na śmietnik. 
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Dzisiejszy papieski Zamek Św. Anioła w Rzymie to nic innego, jak również 

mauzoleum – cesarza Hadriana zmarłego w 138 r. Funkcję tę budowla pełniła przez niemal 

półtora wieku, następnie włączono ją w system murów obronnych, których budowę nakazał 

cesarz Aurelian w roku 271, a prochy Hadriana i członków jego rodu przepadły. 

Nawiasem mówiąc, los nie oszczędził protoplasty wszystkich mauzoleów – 

Mauzoleum w Halikarnasie. Zbudowane dla zmarłego w 352 r. p.n.e. karyjskiego władcy 

Mauzolosa popadło w ruinę, a było przecież niegdyś jednym z siedmiu cudów świata 

(podobnie jak Wielka Piramida), w którego przyozdabianiu uczestniczyli tak sławni 

rzeźbiarze, jak Skopas i Praksyteles. Obecnie w Bodrum w Turcji można oglądać smętne 

resztki budowli; w zasadzie tylko fundamenty. Fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej znajdują się 

w British Museum. Pusty sarkofag Mauzolosa, odkryty w trakcie XVI-wiecznej rozbiórki 

budowli, zaginął następnie w nieznanych okolicznościach. 

 

Zgubiony, nie znaleziony 
 

Piramidy były specyficznymi grobowcami. Miały być ostentacyjnym i 

oszałamiającym symbolem królewskiej wielkości, lecz z drugiej strony – stanowiły swego 

rodzaju twierdze, w których mumia faraona miała spoczywać przez nikogo nie niepokojona i 

nie oglądana. 

Zupełnie inaczej rzecz się miała z zabalsamowanym ciałem Aleksandra Wielkiego. 

Tym, którzy go pochowali, wręcz zależało na wyeksponowaniu mumii króla. Aleksander 

również bowiem miał być symbolem – prawa Ptolemeuszy do schedy po nim, nie tylko w 

Egipcie, ale i w innych krajach rozczłonkowanego imperium. 

Macedończyk zmarł w Babilonie, w roku 323 p.n.e., a okoliczności jego śmierci nie są 

jasne. Najprawdopodobniej zmogła go choroba przywleczona z wyprawy do Indii, a 

organizm, wycieńczony trudami, poddał się wreszcie. Możliwe też, że został otruty, na co 

mógłby wskazywać szybki przebieg choroby. Tak czy inaczej, ciało Aleksandra zostało 

umieszczone w miodzie, który ma działanie konserwujące, a następnie przetransportowane do 

Egiptu, gdzie miało zostać pochowane w oazie Siwa. Ptolemeusz – jeden z macedońskich 

wodzów, który przechwycił władzę w Egipcie, gdy imperium Aleksandra rozpadło się – miał 

jednak inne plany. Zamierzał wykorzystać legendę Aleksandra w celach propagandowych, 

toteż przetrzymał mumię w Memfis (dawnej stolicy Egiptu, nieopodal dzisiejszego Kairu), a 

następnie sprowadził ją do Aleksandrii. Tu została złożona w specjalnie zbudowanym 

mauzoleum; początkowo w złotej trumnie, którą jednak Ptolemeusz IV, cierpiący na brak 

gotówki dla najemnych żołnierzy, przetopił na monety, zastępując ją kryształowym 

sarkofagiem. 

W takim stanie oglądał zwłoki Aleksandra Wielkiego Cezar. Aż do IV w. nic się nie 

zmieniło i nagle mumia króla, kryształowy sarkofag, ba, nawet mauzoleum, zniknęły z kart 

historii, jakby zapadły się pod ziemię. 

Co mogło się stać? Dlaczego nie pozostały po tym żadne informacje? Nie była to 

przecież epoka przedpiśmienna; wręcz przeciwnie. Zaś Aleksandria wciąż była naukową 

stolicą świata śródziemnomorskiego. Jak w takiej metropolii mogło niepostrzeżenie zniknąć 

miejsce ostatniego spoczynku największego zdobywcy starożytności? 

Wskazuje się przede wszystkim na dwa punkty zwrotne w historii Egiptu i 

Aleksandrii: rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa, a później podbój kraju przez Arabów. 

Miasto wkroczyło w erę chrześcijańską w sposób gwałtowny – dochodziło do licznych 

zamieszek i pogromów, a ówcześni wyznawcy Chrystusa nie grzeszyli tolerancją wobec tego, 

co pogańskie. To właśnie wówczas miała ostatecznie zostać zniszczona sławna Biblioteka 

Aleksandryjska. Niewykluczone, że w ferworze niemal wojny domowej taki sam los spotkał 
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mauzoleum Aleksandra. A co z jego ciałem? Czy zostało zniszczone, pochowane, a może 

ukryte? Nie wiadomo. 

Druga wersja wydarzeń sugeruje, że być może rzeczywiście mauzoleum i jego 

„zawartość” dosłownie zapadły się pod ziemię. Nie wówczas jednak, lecz w trzy wieki 

później, gdy Aleksandria została zajęta przez Arabów i w znacznej mierze zrujnowana. Na 

gruzach muzułmanie wznieśli swoje budowle i to właśnie pod jedną z nich mógł zachować się 

grobowiec Aleksandra. Istnieją przekazy, że co najmniej aż po wiek XV pod Nebi Daniel, 

małym meczetem w centrum miasta, znajdował się kryształowy sarkofag z mumią króla. 

Podobno jeszcze w połowie XIX w. pewien Arab dostał się ukradkiem do podziemi meczetu i 

oglądał „klatkę ze szkła”, a w środku mumię siedzącą na tronie. Jednak jego relację uznano za 

fantazję. 

Inna aleksandryjska tradycja wskazywała na wzgórze Kom-el-Dikka, na którym 

zbudowano cytadelę, jako na miejsce, gdzie miał znajdować się grobowiec Macedończyka. 

Po drugiej wojnie światowej władze egipskie postanowiły zniwelować wzgórze i poproszono 

polskich archeologów o przebadanie terenu. Prace rozpoczęto w 1960 r. pod kierunkiem prof. 

Kazimierza Michałowskiego. Mauzoleum Aleksandra jednak nie znaleziono, ale odkryto, 

między innymi, antyczny teatr – pierwszy na terenie Egiptu – oraz kompleks audytoriów, 

rodzaj starożytnego uniwersytetu – jako pierwsze takie odkrycie na obszarze całego basenu 

Morza Śródziemnego. 

 

Tajne przez poufne 
 

Zabalsamowane zwłoki Aleksandra Wielkiego w kryształowym sarkofagu można było 

podziwiać przez kilka stuleci. Wielcy faraonowie Starego Państwa budowali godne podziwu 

grobowce, ale swoje doczesne szczątki usiłowali w nich jak najlepiej ukryć. Dopiero później 

– w Dolinie Królów – zaczęli ukrywać też same grobowce, lecz z nienajlepszym skutkiem 

(nie odnaleziono ani jednego nienaruszonego grobowca królewskiego, nawet bowiem do 

grobowca Tutanchamona dostali się rabusie). Było jednak w historii świata kilku sławnych 

ludzi, których miejsca ostatniego spoczynku zostały zamaskowane tak dokładnie, że po dziś 

dzień ich nie odnaleziono. 

Jednym z najciekawszych przykładów jest pogrzeb Czyngis-chana w 1227 r. Zwłoki 

zmarłego podczas oblężenia miasta w północnych Chinach władcy wieziono ponad 3 tys. km 

do starożytnej stolicy Mongolii – Karakorum w dolinie Orchon. Następnie pochowano go w 

cieniu góry Burchan Kaldun. W dole wykopanym pod korzeniami sosny zbudowano jurtę, 

gdzie złożono siedzące w kucki ciało chana, w otoczeniu skromnych darów grobowych. Dół 

zasypano, a następnie ziemię ubito w ten sposób, że przepędzano po niej stada koni. 

Uczestniczących w pogrzebie żołnierzy zgładzono, by nie zdradzili tajemnicy. W następnych 

miesiącach teren ten zamieniono na pastwisko, a później porósł go sosnowy las. Przez jakiś 

czas pochówku Czyngis-chana pilnowali wyznaczeni strażnicy, ale kiedy zatarły się wszelkie 

ślady, oni również przestali odwiedzać to miejsce. W pół wieku później Karakorum zostało 

zniszczone przez Kubilaj-chana (zresztą wnuka Czyngis-chana), który przeniósł mongolską 

stolicę do Pekinu, a starą spustoszył w odwecie za próbę buntu. Ruiny pozostawały 

opuszczone przez niemal 700 lat, aż do połowy XX w., kiedy po raz pierwszy zbadali je 

radzieccy i mongolscy archeolodzy. Grobu Czyngis-chana nie odnaleziono i do dziś jego 

lokalizacja pozostaje nieznana, pomimo ponawianych co rusz poszukiwań. Ostatnie miały 

miejsce zupełnie niedawno, już po roku 2000. 

Należy dodać, że przedstawiona wyżej wersja pogrzebu Czyngis-chana pochodzi z 

„Tajnej historii Mongołów”, anonimowego źródła z XIII w., i wcale nie musi być prawdziwa. 

Niektórzy współcześni badacze sądzą, że Czyngis-chan nigdy nie spoczął w grobie, a jego 

zwłoki zostały – zgodnie z mongolską tradycją – porzucone gdzieś w stepie. 
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Inny wielki zdobywca, Attyla, został pogrzebany ze znacznie większym przepychem i 

rozmachem. Zmarł w 453 r., jakoby w noc poślubną; nie wiadomo, czy otruty, czy z przyczyn 

naturalnych. Pochowano go gdzieś na terenie dzisiejszych Węgier, z ogromnymi skarbami. 

Specjalnie w tym celu zmieniono bieg Cisy, a po ukryciu zwłok w jej korycie puszczono 

wodę z powrotem. Zatarło to wszelkie ślady. Co więcej, w ciągu następnego półtora tysiąca 

lat rzeka wielokrotnie zmieniała swój bieg, więc nie wiadomo nawet, czy szukać w wodzie, 

czy na lądzie. Nie można również wykluczyć, że podobnie jak w przypadku Czyngis-chana 

legendarna wersja pogrzebu Attyli jest nieprawdziwa. Być może ciało króla Hunów – jak 

przystało władcy ludu koczowniczego – spoczęło pod jednym z licznych kurhanów 

wznoszących się na nadczarnomorskich stepach. 

Wśród sławnych ludzi, których miejsce ostatniego spoczynku zostało celowo ukryte i 

wciąż go nie odnaleziono, wymienić można też Mojżesza, jeśli uzna się go za postać 

historyczną. W Starym Testamencie napisano, iż został pochowany w krainie Moab, a miejsce 

to – jak stwierdził autor Piątej Księgi Mojżeszowej – pozostaje nieznane. I tak jest do dziś. 

 

Czego się boisz, Chińczyku? 
 

Czy można zwlekać z odkopaniem grobowca wielkiego władcy, jeśli wiadomo, gdzie 

się znajduje, i jeśli są podstawy, by sądzić, że może zawierać nieopisane skarby materialne i 

naukowe? W świecie zachodnim byłoby to nie do pomyślenia. Ale dla Chińczyków nie ma w 

tym nic dziwnego. 

Cesarz Qin Shi, pierwszy władca zjednoczonych w 221 r. p.n.e. Chin, założyciel 

dynastii Qin, spoczywa od 210 r. p.n.e. w podziemnym grobowcu w prowincji Shaanxi. To 

właśnie jego strzeże słynna terakotowa armia, odkryta przypadkowo podczas kopania studni 

w roku 1974. Od tego czasu minęło już niemal pół wieku, a władze Chin wciąż nie 

zdecydowały się na rozpoczęcie wykopalisk, które miałyby odsłonić właściwy grobowiec. A 

przecież – sądząc według opisów w źródłach – mogłoby to być odkrycie wszechczasów, 

przyćmiewające wszystko, co znaleziono w grobowcu złotego faraona – Tutanchamona. 

Kompleks grobowy cesarza zajmuje około 100 km kw. powierzchni. O skali 

przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że do dnia dzisiejszego odkopano ponad 8 tys. figur 

glinianych, głównie żołnierzy i koni – wszystkie naturalnej wielkości. A jest to tylko jeden z 

elementów składających się na mauzoleum. 

Według chińskich kronikarzy budowa kompleksu zajęła niemal czterdzieści lat i 

pracowało przy niej ponad 700 tys. robotników i niewolników. Ci drudzy zostali zabici i 

pochowani w obrębie mauzoleum, aby służyć cesarzowi w zaświatach. Odkopana część 

terakotowej armii znajduje się po wschodniej stronie właściwego grobowca cesarza. Chińscy 

archeolodzy podejrzewają, że u pozostałych stron świata spoczywają pod ziemią jeszcze trzy 

takie oddziały. W sumie żołnierzy może być ponad 30 tys. 

Sam cesarz śpi snem wiecznym w sarkofagu stojącym na posadzce przedstawiającej 

plastyczną mapę ówczesnych Chin, z ukształtowaną rzeźbą terenu, gdzie w zbiornikach 

wodnych i rzekach płynie rtęć. Nad sarkofagiem wznosi się kopuła, na której wielkie perły 

imitują gwiezdne konstelacje. Cesarza otaczają jaspisowe drzewa, złote ptaki, miniatury 

pałaców, drogocenne naczynia i wspaniałe dzieła sztuki. A także... pułapki godne Indiany 

Jonesa, czyhające na profana, który odważyłby się wtargnąć do grobowca. 

Czy to one powstrzymują archeologów przed wejściem? Oficjalnie chińscy naukowcy 

twierdzą, że wciąż mają wystarczająco dużo pracy w obrębie kompleksu, a na komorę 

grobową przyjdzie czas. Najwyraźniej – tak jak egipskie piramidy – Chińczycy nie boją się 

czasu. Zatem czego się boją? 

Być może tego, że wzgórze nad komorą grobową niczego ciekawego już nie skrywa. 

Grobowiec w ciągu stuleci mógł zostać ograbiony. Jak podaje historyk Sima Qian, któremu 
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zawdzięczamy większość informacji o cesarzu i jego mauzoleum, piszący w sto lat po śmierci 

Qin Shi, okręg grobowy został zbezczeszczony już w cztery lata po pogrzebie Pierwszego 

Cesarza, przez wojska walczących ze sobą pretendentów do objęcia schedy po obalonej 

dynastii Qin. Nie wiadomo, co wówczas zostało zrabowane i zniszczone. 
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Twarde lądowanie mitu 
 

 

 

Kolejka do tytułu najważniejszego wydarzenia minionego tysiąclecia jest długa. 

Tworzą ją wojny, rewolucje, odkrycia geograficzne i naukowe. Niezliczona ilość nazwisk, 

faktów i dat. Jak wybrać coś, co  n a p r a w d ę  byłoby wyjątkowe? Niektórzy nie mają 

wątpliwości – jedynym wydarzeniem godnym tego miana może być tylko pierwszy kontakt z 

Obcymi. 

Roswell to niewielka mieścina w Nowym Meksyku. Wokół niej, na ogromnych 

półpustynnych terenach, rozciągają się rozległe farmy. Kiedy na początku lipca 1947 r. 

William „Mac” Brazel przemierzał konno odludny, odległy o ponad sto kilometrów od 

miasta, zakątek swojego rancho, spodziewał się znaleźć tylko zagubione w czasie burzy owce. 

Tymczasem to, co ujrzał, miało stać się największym odkryciem XX w. lub też – w 

zależności od punktu widzenia – największą pomyłką. 

Na pierwszy rzut oka nie było to nic imponującego. Na dość dużej powierzchni leżało 

mnóstwo rozmaitych szczątków: fragmenty folii, kawałki metalu. Zupełnie jakby rozbił się tu 

jakiś aparat latający. W kilka dni później Brazel pokazał nieco szczątków szeryfowi, a ten 

zawiadomił pobliską bazę lotniczą, sądził bowiem, że na rancho doszło do katastrofy 

samolotu. Dowódca bazy wysłał do zbadania sprawy dwóch oficerów wywiadu wojskowego, 

w tym majora Jesse A. Marcela. Zebrali oni z miejsca „katastrofy” wszystkie szczątki. Kiedy 

wrócili do miasta, major Marcel obudził swego 11-letniego syna i pokazał mu, jak to określił, 

fragmenty latającego talerza. 

Po obejrzeniu szczątków dowódca bazy, pułkownik William Blanchard, wydał 

rzecznikowi prasowemu, kapitanowi Walterowi Hautowi, rozkaz podania do publicznej 

wiadomości informacji o katastrofie UFO. 8 lipca 1947 r. na tytułowej stronie „Roswell Daily 

Record” ukazał się artykuł o odnalezieniu szczątków latającego spodka. Sprawę natychmiast 

podchwyciły inne gazety. Ale następnego dnia przyszło otrzeźwienie: „Roswell Daily 

Record” zamieścił dementi dowódcy 8 Armii Powietrznej, generała Rogera M. Rameya, który 

stwierdził, że chodzi tylko o szczątki rozbitego balonu meteorologicznego. 

Na tematykę UFO przywykliśmy patrzeć z dzisiejszej perspektywy, kiedy doniesień o 

obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających są już dziesiątki tysięcy. Trzeba 

jednak pamiętać, że wówczas była to zupełna nowość. Początek „ery UFO” datuje się zwykle 

od przygody Kennetha Arnolda, który podczas lotu swoją awionetką nad górami w stanie 

Waszyngton zauważył dziewięć dyskowatych obiektów, poruszających się w szyku, z 

prędkością niemal 3000 km na godz. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami opisał je jako 

spodki ślizgające się po wodzie. Miało to miejsce 24 czerwca 1947 r., a więc zaledwie na 

mniej więcej dwa tygodnie przed wydarzeniem w Roswell. 

Ilość obserwacji rosła lawinowo. Były wśród nich relacje mniej lub bardziej 

prawdopodobne, a także zupełnie niewiarygodne. Obcy nie tylko latali po niebie (obserwacje 

takie nazywano „bliskimi spotkaniami pierwszego rodzaju”), lądowali („bliskie spotkania 

drugiego rodzaju”), nawiązywali bezpośredni kontakt z ludźmi („bliskie spotkania trzeciego 

rodzaju”), ale nawet uprowadzali siłą ludzi na pokłady swoich statków („bliskie spotkania 

czwartego rodzaju”). Pierwsze uprowadzenie miało miejsce w Brazylii, w 1957 r. Pewien 

rolnik zeznał, że kosmici zabrali go przemocą do pojazdu kosmicznego i zmusili (?) do seksu 

z kosmitką. 
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Doniesienia o nieznanych obiektach, latających swobodnie po niebie w środku zimnej 

wojny, spędzały wojskowym sen z powiek. Dlatego już w roku 1948 amerykańskie lotnictwo 

utworzyło grupę operacyjną Project Sign do zbadania realności UFO. Najsłynniejszym takim 

programem był Project Blue Book, trwający od 1952 do 1969 r., w ramach którego 

przeanalizowano ponad 12 tys. przypadków. Z tego 701 obserwacji uznano za niewyjaśnione. 

Tylko tyle? A może aż tyle? Wystarczyło to w każdym razie, aby nawrócić na wiarę w UFO 

początkowo sceptycznego dr. Allena Hynka, dziekana Wydziału Astronomii Northwestern 

University i cywilnego eksperta zaangażowanego w prace projektów Sign, Grudge i Blue 

Book. Jak kiedyś stwierdził, nawet jeden niewytłumaczalny przypadek powinien wystarczyć, 

by sprawę potraktować poważnie. Jednak stanowisko amerykańskiego (nie tylko zresztą) 

rządu i armii pozostało niezmienne – nie ma dowodów na to, że UFO są pozaziemskimi 

statkami kosmicznymi. 

Na fali rosnącego krytycyzmu wobec postawy władz nasiliły się posądzenia o 

manipulowanie opinią publiczną i zatajanie prawdy. Incydent w Roswell urósł do roli 

klasycznego przykładu, wracając tym samym na pierwsze strony ufologicznej prasy. Co 

ciekawe, w trzydzieści lat po rzekomej katastrofie latającego spodka pojawiło się mnóstwo 

faktów, o których nikt wcześniej nie słyszał. Incydent rozrósł się do kilku oddzielnych 

wątków. Znalezione przez Brazela szczątki miały być tylko śladem jednej z katastrof. Do 

drugiej doszło w zupełnie innym miejscu. Tym razem statek nie był bezludny. Według jednej 

teorii wszyscy jego pasażerowie zginęli. Ciała małych, bezwłosych istot o wielkich głowach 

zostały w tajemnicy przetransportowane przez wojsko do tzw. Obszaru 51 (Area 51) – ściśle 

tajnej, silnie strzeżonej bazy lotniczej. Tam miano je poddać autopsji. Amatorski film z tej 

sekcji zwłok wypłynął niespodziewanie na światło dzienne i został szeroko 

rozpowszechniony, także w telewizji. 

Dowodem na prawdziwość takiej wersji wydarzeń miało być zeznanie pielęgniarki, 

asystującej przy autopsji, a także relacja miejscowego przedsiębiorcy pogrzebowego, którego 

w środku nocy zerwano z łóżka i poproszono, by przywiózł do bazy dziecięce trumny. Kiedy 

przyjechał, zastał w bazie gorączkową krzątaninę, a gdy próbował zasięgnąć informacji, 

został niemal siłą wyrzucony. 

Jak się później okazało, film był nieudolną w gruncie rzeczy „fałszywką”. 

Niektórzy „badacze” uważają nawet, że nie wszyscy członkowie załogi UFO zginęli. 

Co najmniej jedna istota przeżyła i była później przetrzymywana w Obszarze 51. 

Sam major Jesse Marcel po przejściu w stan spoczynku zaczął się otwarcie 

wypowiadać na temat incydentu, którego był jednym z głównych bohaterów. Podtrzymał 

swoją opinię, że miał w ręku szczątki obiektu pozaziemskiego. Kiedy na polecenie generała 

Rameya zawiózł je do jego sztabu w Fort Worth, w Teksasie, zostały one ukryte, a na użytek 

reporterów pokazano autentyczne szczątki balonu meteorologicznego, które jednak nie miały 

nic wspólnego z prawdziwym znaleziskiem. 

Także syn Marcela, Jesse Junior, twierdził, że to, co wówczas widział, z całą 

pewnością nie było balonem. Na niektórych elementach znajdowały się napisy, jakby 

hieroglify, niepodobne do jakiegokolwiek ludzkiego pisma. 

Próby zatajenia prawdy nie ograniczały się do sprostowania w prasie i nacisku na 

Jesse Marcela. Kiedy w lipcu 1947 r. miejscowa rozgłośnia radiowa chciała przeprowadzić 

wywiad z Brazelem na temat pozaziemskiego pochodzenia znalezionych szczątków, ten 

najpierw zgodził się, a następnie odmówił. Podobno w tym samym czasie kupił sobie nową 

półciężarówkę, co wszystkich zdziwiło, bo dotychczas nie miał na to pieniędzy. Skąd je 

wziął? Czyżby od „facetów w czerni”? 

Roswell w latach 40. nie było zwykłym prowincjonalnym miasteczkiem, za jakie 

mogło uchodzić. Stacjonująca tam 509 Grupa Bombowa była jedyną formacją lotniczą na 

świecie stanowiącą nuklearną siłę uderzeniową. A więc, jak twierdzili „ufolodzy”, Obcy mieli 
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bardzo konkretny powód kręcenia się wokół tego miejsca – nadzorowali ludzki potencjał 

nuklearny. Równie mocną motywację miał rząd w zatajeniu prawdy o incydencie w Roswell, 

nie chciał bowiem robić hałasu wokół bazy o znaczeniu strategicznym. 

Rok 1997 rozpoczął się pod znakiem oczekiwania na odtajnienie przez armię, po 50 

latach, prawdziwej wersji wydarzeń. Jednak raport, ogłoszony w lecie przez US Air Force, 

przyniósł rozczarowanie. Wojsko przyznało wprawdzie, że słowa generała Rameya o balonie 

meteorologicznym były kamuflarzem, ale nie miały na celu zatajenia katastrofy latającego 

spodka, lecz ukrycie supertajnego programu szpiegowskiego o kryptonimie Mogul, 

polegającego na wysyłaniu w wyższe warstwy atmosfery balonów śledzących radzieckie 

próby jądrowe. To właśnie jeden z takich balonów miał spaść na farmę Brazela. 

Reakcja na raport była chłodna. Ludzi wierzących w realność UFO, ba, przyznających 

się do kontaktów z kosmitami, jest niemało. Chyba najsłynniejszym z nich był swego czasu 

George Adamski, opisujący w swoich książkach spotkania z mieszkańcami Wenus, a nawet 

swoje podróże w ich pojazdach kosmicznych. W ślady Adamskiego wstąpiło wielu innych 

entuzjastów bliskich spotkań trzeciego rodzaju. Byli oni, niejako, ochotnikami, ale spora 

liczba ludzi przyznawała się do innego rodzaju kontaktów – niewolono ich siłą i przymuszano 

do wejścia na pokład latającego spodka. Tam poddawano ich rozmaitym, nieraz bolesnym i 

upokarzającym eksperymentom, które pozostawiły trwałe ślady w psychice. Niektórzy 

szacują, że takich osób jest w samych tylko Stanach Zjednoczonych co najmniej milion, a 

może nawet pięć milionów. 

Według niektórych badań, jedna trzecia Amerykanów wierzy, że Ziemię odwiedziły w 

przeszłości istoty z Kosmosu. Dwie trzecie natomiast jest przekonane, że w Roswell rozbił się 

pozaziemski statek kosmiczny. Całkowitą wiarę w wyjaśnienia armii i rządu w tej sprawie 

deklaruje tylko 20% społeczeństwa. 

Carl Gustav Jung, w swojej rozprawie z 1958 r., nie przesądzając zresztą o realności 

czy nierealności UFO, zauważył, że ludzie zaczęli widzieć na niebie latające talerze w tym 

samym czasie, kiedy przestali dostrzegać tam anioły. Czyżbyśmy zatem odczuwali duchową 

potrzebę cudowności, niezależnie od wszelkich światopoglądowych burz minionego wieku? 

Czy UFO to przejaw współczesnej mitologii? Co „incydent z Roswell” może mieć wspólnego 

z mitem o Prometeuszu? Otóż, w micie o Prometeuszu bogowie ukrywają przed ludźmi ogień, 

a więc światło wiedzy i cywilizacji. W historii o Roswell rolę złych bogów odgrywa rząd, 

który zataja dowody na istnienie życia poza Ziemią. Kim jest zatem współczesny 

Prometeusz? To, oczywiście, ufolog, starający się tę zakazaną wiedzę wydrzeć dla dobra 

ludzkości. 

Nie ulega wątpliwości, że wiele mitów różnych kultur mogło mieć swe źródło w 

wydarzeniach rzeczywistych. Z czasem przekształciły się w ludowe podania, a nawet w 

religię. Nie ominęło to również latających talerzy, które znalazły swoje miejsce w doktrynach 

wielu współczesnych sekt, niekiedy z tragicznym skutkiem. Tak, jak faraonowie egipscy 

udawali się w zaświaty specjalną barką, tak członkowie amerykańskiej Grupy Wysłańców 

Bramy Niebios postanowili użyć do tego celu latających spodków. W 1997 r., kiedy pojawiła 

się kometa Hale’a-Boppa, prawie czterdzieścioro z nich uznało, że nadszedł czas „ewakuacji 

planety Ziemia” i popełniło samobójstwo, aby przenieść się na pokład statku kosmicznego, 

który miał ich zabrać do innego wymiaru. 

Może jednak UFO to nie temat dla psychologa, lecz dla fizyka? Jedna z 

najciekawszych hipotez zakłada, że część zjawisk zaliczanych do niezidentyfikowanych 

obiektów latających może być wynikiem efektu piezoelektrycznego. Na czym on polega? 

Otóż, niektóre kryształy, np. kwarcu, wytwarzają pod wpływem ściskania różnicę 

potencjałów. Innymi słowy, stają się ogniwem zamieniającym energię mechaniczną na 

elektryczną. W miejscach, gdzie występują deformacje warstw skalnych – uskoki – dochodzi 

do silnych naprężeń, których efektem jest wytworzenie pola elektrycznego. Jonizuje ono 
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powietrze nad uskokiem, w wyniku czego powstają efekty świetlne. Po raz pierwszy korelację 

między występowaniem UFO a uskokami tektonicznymi zauważono w 1954 r., we Francji. 

Spójną hipotezę ogłosił w 1977 r. Kanadyjczyk Michael Persinger z Laurentian University w 

Ontario. Zdaniem naukowców brytyjskich, już Kenneth Arnold zaobserwował UFO nad 

obszarem o szczególnej budowie geologicznej. 

Prezydent Donald Trump odtajnił część archiwów dotyczących oficjalnych badań 

zjawisk UFO. I co? Nie doszło do żadnej sensacji. Rzecz jasna, uparci wyznawcy teorii 

spiskowych mogą twierdzić, że ujawniono tylko to, co chciano ujawnić. I niewykluczone, że 

mają rację. Tak więc gest ten niczego nie zmienił i nadal nie wiemy, czy jesteśmy sami w 

Kosmosie. 

Ale czego się w końcu spodziewamy? Do niedawna ludzkość nie była nawet pewna, 

czy we Wszechświecie istnieją jakieś planety, poza tworzącymi nasz Układ Słoneczny. Nie 

było więc nawet gdzie „zameldować na pobyt stały” potencjalnych kosmitów. Od odkrycia w 

1991 r. przez Aleksandra Wolszczana pierwszych planet wokół innej gwiazdy znaleziono ich 

już setki. I choć są to w większości gazowe olbrzymy, w rodzaju Jowisza, co raczej wyklucza 

istnienie na nich życia, szanse na Kontakt rosną. 

50-lecie „incydentu z Roswell” obchodzono w tym mieście nader hucznie. Od lat 

zresztą „małe zielone ludziki” spełniają tam rolę głównej atrakcji turystycznej. Dla Roswell to 

żyła złota. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. W 1999 r. dwóch uczonych 

pracujących dla kanadyjskiego departamentu obrony wystosowało list do premiera Kanady, w 

którym ostrzegali przed konsekwencjami wysyłania w przestrzeń przez sympatyków UFO 

nierozważnych komunikatów. Niedawno podobne ostrzeżenie wygłosił słynny fizyk Stephen 

Hawking. Działania zapraszające „braci w rozumie” do przybycia na Ziemię mogą, wobec 

technologicznej wyższości Obcych, skończyć się kosmiczną agresją i opanowaniem naszej 

planety. 

A może, jak z uporem twierdzą niektórzy, Oni już tutaj są? 
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Cuda niewidy 
 

 

 

Podobno są na świecie rzeczy, o jakich nie śniło się filozofom. Są też takie, które 

wydają się możliwe tylko we śnie. Zawsze wszakże znajdą się ludzie wierzący w ich 

występowanie także na jawie, a nawet – aktywnie je przeżywający. 

Gdy w marcu 1960 r. Pagona Catsounis, Amerykanka greckiego pochodzenia, 

mieszkająca w Island Park, w stanie Nowy Jork, modliła się przez obrazkiem Matki Bożej, 

ujrzała ku swemu zdumieniu, że Madonna nagle zamrugała oczami, a następnie zaczęła 

płakać. Po kolorowej litografii spływały krople i znikały pod ramą obrazu. Kiedy wieść się 

rozniosła, również wiele innych osób miało widzieć ten fenomen. Był wśród nich i proboszcz 

parafii, do której należała pani Catsounis. 

Cud? Oszustwo? Na przestrzeni wieków podobnych przypadków było wiele. 

Pewnego dnia, w sierpniu 1953 r., w Syrakuzach na Sycylii z płaskorzeźby 

przedstawiającej Niepokalane Serce Maryi zaczęły spływać łzy. Wizerunek wisiał nad 

małżeńskim łożem Antoniny Giusto i Angelo Iannuso. Madonna płakała przez pięć kolejnych 

dni, po kilkanaście minut każdego dnia. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że są to łzy 

ludzkie. Wykluczono możliwość, że krople powstają w wyniku reakcji związanej z 

materiałem, z jakiego została wykonana płaskorzeźba („pocenie się” gipsu). Zjawisko 

zachodziło również w obecności członków komisji badającej sprawę. 

Co więcej, łzy – spływające do naczynia bądź zbierane ściereczką – służyły do 

nasączania opatrunków przykładanych chorym na rozmaite schorzenia. Spośród kilkuset 

uzdrowień Kościół uznał kilkadziesiąt za cudowne. W rezultacie przeprowadzonego 

dochodzenia wydarzenia w Syrakuzach zostały oficjalnie ogłoszone jako cud. 

Dla wyjaśnienia podobnych fenomenów ukuto teorię, że zjawiska te zachodzą tylko w 

obecności ludzi. Hipoteza tłumaczy je jako wynik swego rodzaju duchowego zjednoczenia się 

wierzących osób i religijnych przedstawień, tak że te drugie płaczą łzami tych pierwszych. Na 

potwierdzenie tej teorii przeprowadzono podobno doświadczenie. Przed obrazem Madonny 

Sykstyńskiej posadzono siedem modlących się osób. Po pewnym czasie oczy wizerunku 

zaszły łzami. 

 

Woda życia 
 

Do najpowszechniejszych niewytłumaczalnych zjawisk należą cudowne uzdrowienia. 

Rekordy bije pod tym względem Lourdes. Najwięcej też tamtejszych uzdrowień zostało 

formalnie uznanych przez Kościół za cudowne. W ciągu 150 lat, począwszy od roku 1858, 

doszło tam do z górą 6 tys. uzdrowień, z czego nieco ponad 60 uzyskało – po drobiazgowym 

dochodzeniu – przymiot cudowności. 

Jednym z nich było uzdrowienie włoskiego rolnika Evasio Ganory, u którego w 1949 r. 

zdiagnozowano chorobę nowotworową – chłoniak Hodgkina. Zwana też ziarnicą złośliwą, jest 

chorobą nieuleczalną w stadium zaawansowanym, a w takim właśnie Ganora trafił do szpitala. 

Po kilku miesiącach wypisano go bez nadziei na wyleczenie. Na początku czerwca 1950 r. 

rodzina zabrała go do Lourdes, gdzie poddano go kąpieli w wodzie z groty Massabielle (grota, w 

której Bernadette Soubirous ujrzała w 1858 r. Matkę Bożą). Skutek był spektakularny. W ciągu 
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najbliższych kilku dni choroba całkowicie ustąpiła. Już nazajutrz po kąpieli Ganora wstał z 

wózka inwalidzkiego, a niedługo później wyjechał z Lourdes jako zdrowy człowiek. 

Jego przypadkiem zajęli się lekarze z Lourdes, stwierdzając całkowite wyleczenie. 

Ponieważ był to jedyny znany medycynie przykład tak szybkiego i skutecznego wyleczenia z 

ziarnicy złośliwej, komisja teologiczno-kanoniczna, opierając się na orzeczeniu konsylium 

lekarskiego, uznała w roku 1955 uzdrowienie Evasio Ganory za cudowne. 

Kryteria, wedle których rozpatruje się wyleczenie z choroby w kontekście uznania go za 

nadprzyrodzone, ustanowił już w XVIII w. papież Benedykt XIV (pontyfikat w latach 1740–

1758). Choroba musi być nieuleczalna w świetle wiedzy medycznej bądź znajdować się w 

ostatnim stadium uniemożliwiającym wyleczenie. W przypadku zaaplikowania lekarstwa należy 

upewnić się, że nie zadziałało. Powrót do zdrowia nie może być związany z leczeniem; musi być 

niespodziewany i natychmiastowy. Musi być też stuprocentowo skuteczny i trwały – choroba nie 

powinna zostawić w organizmie żadnych śladów, nie może też dojść do remisji. 

Sceptycy tłumaczą zwykle takie zjawiska autosugestią. Chory bardzo chce uwierzyć w 

skuteczność terapii i nieświadomie sam przyczynia się do swego wyzdrowienia. W wielu 

przypadkach to może być prawda. Ale czy we wszystkich? Zdaniem entuzjastów teorię tę obaliło 

uzdrowienie w 1899 r. Piotra Gargana. Był on bowiem... ateistą. 

Został ciężko ranny pod kołami pociągu. Jego stan pogorszył się jeszcze w szpitalu, w 

wyniku zakażenia i rozwoju gangreny. W stanie niemal agonalnym zawieziono go do Lourdes, 

choć się temu – jako sceptyk – sprzeciwiał. Zanurzono go w wodzie. Gdy go wyjęto, zdołał 

wstać z noszy, a następnie w szybkim tempie odzyskał siły i wyzdrowiał. Przypadek ten tym 

bardziej wart jest uwagi, że Gargan nie cierpiał na jedną konkretną chorobę, lecz w wyniku 

wypadku doznał szeregu różnych obrażeń. Mimo to, wszystkie one – choć tak odmienne jak 

paraliż i gangrena – uległy wyleczeniu. 

Jak można przeczytać w publikacjach donoszących o tym wydarzeniu, Piotra Gargana 

przebadał zespół kilkudziesięciu specjalistów. Nie znaleziono medycznego wyjaśnienia tego, co 

go spotkało. Wyraźną bezradność lekarzy – zwłaszcza religijnych sceptyków – widać w 

sformułowaniach raportu końcowego z obserwacji pacjenta, gdzie przyznano, iż wobec tego 

przypadku nauka jest bezradna. 

Weryfikacja nadnaturalnych wyleczeń jest kilkustopniowa. Trybunał medyczny w 

Lourdes bada dany przypadek i gdy zostanie on uznany za niewytłumaczalny na gruncie nauki 

przekazuje sprawę drugiemu trybunałowi, złożonemu ze specjalistów światowej sławy 

zaproszonych do współpracy przez biskupa diecezji Tarbes i Lourdes, któremu podlega 

sanktuarium. Trybunał ten bada ponownie sprawę w kilka lat po domniemanym uzdrowieniu. 

Jeśli fakty zostaną potwierdzone, a uzdrowienie ma trwały charakter, dokumenty zostają 

przedłożone biskupowi diecezji, w której zamieszkuje uzdrowiony. Ostatnim etapem formalnej 

weryfikacji jest opinia tamtejszej rady kanonicznej. Na podstawie jej rekomendacji biskup 

podejmuje decyzję, czy uznać uzdrowienie za akt boskiej interwencji i ogłosić cud. 

Stosunkowo mała liczba uzdrowień uznanych oficjalnie za nadprzyrodzone świadczy o 

dość ostrożnym podejściu Kościoła do tej kwestii, choć i tak można przypuszczać, że część 

uzdrowień – szczególnie tych dawniejszych – w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej mogłaby 

zostać pozbawiona przymiotu cudowności. Warto też mieć na uwadze, że do Lourdes przybywa 

około 50 tys. chorych rocznie, zatem odsetek uzdrowionych nie jest zbyt duży. 

 

Święta krew 
 

Do najsłynniejszych zjawisk nadprzyrodzonych o charakterze religijnym należy 

skraplanie się krwi św. Januarego. Był to biskup Benewentu, miasta w Italii, żyjący na przełomie 

III i IV w. W cesarstwie rzymskim doszło wówczas do wielkiego prześladowania chrześcijan 

oskarżanych o odrzucanie tradycyjnych rzymskich bogów, a zatem – zdaniem cesarzy – 
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osłabiających państwo. Namiestnik cesarski nakazał aresztować w Benewencie jednego z 

diakonów gminy chrześcijańskiej, Sozjusza, za którym ujęli się współwyznawcy, w tym January. 

Ich więc również aresztowano i skazano na śmierć. January został ścięty, według tradycji, 19 

września 305 r. na forum w Benewencie. 

Osnuta wokół jego postaci legenda każe nam wierzyć, że pobożna chrześcijanka zebrała 

nieco jego krwi do dwóch małych naczyń. Taka praktyka nie była wówczas (ani potem) niczym 

niezwykłym i miała długą – choć pogańską – tradycję, bowiem Rzymianie od dawna 

pozyskiwali krew zabitych gladiatorów wierząc w jej magiczną moc. January mógł mieć w 

chwili śmierci około trzydziestu kilku lat, nie zdołał się więc zapewne jakoś szczególnie 

zasłużyć, lecz poprzez swoją śmierć stał się męczennikiem, stąd chęć zachowania cząstek jego 

ciała jako relikwii. 

Św. January jest dziś głównym patronem Neapolu, a ampułki z jego krwią znajdują się od 

XV w. w katedrze neapolitańskiej jego imienia. Spoczywają w specjalnym relikwiarzu. 

Naczynia różnią się wielkością i zawartością – większe jest do połowy wypełnione skrzepłą 

krwią, podczas gdy w mniejszym widoczne są tylko grudki i plamy krwi. 

Cud św. Januarego polega na tym, że każdego 19 września (w rocznicę śmierci 

męczennika) krew przechodzi w postać płynną. Niekiedy dzieje się tak również w inne dni, gdy 

przy ważnych okazjach odbywają się dodatkowe obchody święta cudu krwi. 

Zjawisko ma różny przebieg. Niekiedy następuje szybko, innym razem trwa to dłuższą 

chwilę lub nawet kilka godzin – dotyczy to zarówno rozpuszczania się, jak i krzepnięcia krwi. 

Zmienia się objętość płynnej krwi w naczyniach; czasami wypełnia ona cały flakonik, czasami 

jest jej znacznie mniej. Barwa krwi bywa również zmienna – od jasnoczerwonej po 

ciemnopurpurową. 

Krew utrzymująca swoje właściwości przez z górą 1700 lat to cud sam w sobie. Trzeba 

jednak pamiętać, że pierwsze doniesienia o przechodzeniu jej w stan płynny pochodzą dopiero z 

1389 r. Rzecz jasna, to i tak nadzwyczajnie długo, jak na równie nietrwałą tkankę. 

Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania były z konieczności nieinwazyjne – fiolki 

z krwią są zamknięte od starożytności; na ich jakiekolwiek naruszenie Kościół nie wyraża i 

zapewne nigdy nie wyrazi zgody. To ograniczało niegdyś możliwości badawcze, lecz 

współczesna technika dostarcza narzędzi, przy użyciu których stwierdzono, że relikwiarz 

zawiera naczynia z prawdziwą krwią ludzką. 

Należy jednak dodać, że wielu naukowców kwestionuje metodykę tych badań, a tym 

samym uznaje ich wynik co najmniej za wątpliwy. 

Co ciekawe, włoski hematolog, prof. Giuseppe Geraci, który kilka lat temu potwierdził 

fakt, że w ampułkach znajduje się krew ludzka, był nastawiony sceptycznie wobec rzekomego 

cudu i nawet wykazał na próbce własnej krwi, że możliwe jest rozpuszczenie się skrzepu w 

wyniku potrząsania naczyniem. Niemniej, jego badania również potwierdziły, że mamy do 

czynienia z autentyczną krwią, a nie jakąś inną substancją. 

Kwestia jest tym bardziej sporna, że nie wiadomo, jaki mechanizm mógłby powodować, 

iż skrzepnięta krew powraca do fazy ciekłej, po czym znów zasycha, i dzieje się tak regularnie 

od stuleci. Wysunięto, oczywiście, szereg hipotez. Za najmniej nieprawdopodobne można uznać 

dwie teorie – nazwijmy to – naukowe. Jedna głosi, że krew rozpuszcza się pod wpływem ciepła 

ludzkich ciał w zatłoczonym kościele bądź podczas procesji, ale doświadczenia tego nie 

potwierdziły. Druga sugeruje, że krew zawiera jakieś substancje chemiczne powodujące 

rozpuszczanie się skrzepu. Również ten pomysł nie znalazł potwierdzenia w badaniach. Należy 

też wspomnieć o hipotezach o charakterze paranaukowym. Najpopularniejsza odwołuje się do 

siły psychokinetycznej, która powstaje w wyniku zbiorowych modłów przesyconych żarliwą 

wiarą w spełnienie się cudu. Hipotezie tej przeczą wszakże fakty – znanych jest wiele sytuacji, 

gdy pomimo gorących modłów nie dochodziło do rozpuszczenia się krwi. 
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Kościół nie zajął oficjalnego stanowiska w kwestii cudu św. Januarego. Tym niemniej, 

nawet niektórzy papieże pragną podziwiać ten fenomen, choć nie wszystkim dane jest go 

zaobserwować. Pecha mieli Jan Paweł II w 1979 r. i Benedykt XVI w 2007 r. W roku 2015, w 

obecności Franciszka, doszło tylko do częściowego rozpuszczenia się krwi. 

 

Rany Chrystusa 
 

Autentyczność stygmatów Kościół uznał oficjalnie po raz pierwszy w XIII w. Wówczas 

to zakonnik Jan Chrzciciel Bernardone przeżył – w 1224 r. – wizję ukrzyżowanego Chrystusa. 

Na dłoniach i stopach oraz na boku mnicha pojawiły się krwawe ślady. Zakonnikiem tym był 

późniejszy św. Franciszek z Asyżu. 

W następnych wiekach żyło wielu stygmatyków oraz stygmatyczek; w czasach 

dawniejszych byli to w większości zakonnicy i zakonnice. Wiele z tych osób zostało świętymi 

Kościoła katolickiego. Była wśród nich nawet królewna z rodu Arpadów, św. Małgorzata 

Węgierska, dominikanka żyjąca w latach 1242–1270. 

Z nizin społecznych natomiast pochodziła inna stygmatyczka żyjąca w tym samym 

okresie, późniejsza św. Małgorzata z Kortony (miasto w Toskanii). Po dość burzliwej młodości 

oddała się pod opiekę franciszkanów i została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego 

skupiającego ludzi świeckich żyjących według zasad św. Franciszka – w ubóstwie, z jałmużny – 

i świadczących pomoc potrzebującym. Miewała wizje, stany ekstatyczne oraz stygmaty. Jej 

znakomicie zachowane i nie ulegające rozkładowi ciało można do dziś oglądać w Kortonie. 

Najbardziej znanym stygmatykiem współczesnym był zmarły w 1968 r. Francesco 

Forggione (ojciec Pio). Nosił stygmaty przez pół wieku, bowiem po raz pierwszy pojawiły się u 

niego w 1918 r. Ojciec Pio miał też posiadać szereg innych nadnaturalnych zdolności, jak dar 

równoczesnego przebywania ciałem i duchem w różnych miejscach, dar jasnowidzenia (według 

legendy miał przepowiedzieć kard. Karolowi Wojtyle, że zostanie papieżem), a w jego obecności 

dochodziło do cudownych uzdrowień. Przykładem może być historia pewnej niewidomej 

dziewczynki z Sycylii, która w 1947 r. odzyskała wzrok przyjąwszy komunię z rąk ojca Pio. 

Problem w tym, że dziecko zaczęło widzieć, mimo iż od urodzenia nie miało źrenic. Byłby to 

więc istotnie prawdziwy cud. Na dowód rzekomo pokazywano film o tym niezwykłym 

wydarzeniu. 

Wśród stygmatyków nie zabrakło Polaków. Do najsłynniejszych należała Katarzyna 

Szymon, żyjąca w latach 1907–1986. Od roku 1946 miała na ciele stygmaty, płakała krwawymi 

łzami, a z ran cierniowych na głowie ciekła krew. O prawdziwości tych zjawisk zaświadczało 

wiele osób, w tym również duchowni, nawet z otoczenia ówczesnego prymasa Polski, kard. 

Stefana Wyszyńskiego. Ale Katarzyna Szymon była znacznie wszechstronniejszym medium. 

Podobno mówiła nieznanymi sobie językami, potrafiła opuszczać ciało, by znaleźć się w innym 

miejscu, miewała wizje i wpadała w ekstazę, czytała w myślach, a w jej ustach znikąd pojawiała 

się hostia. 

XX w. obfitował nie tylko w ludzi noszących na ciele ślady męki Chrystusa, ale także w 

przypadki znacznie bardziej niecodzienne. Niektóre z osób doświadczających stanów 

ekstatycznych, miewających wizje, stygmaty, płaczących krwawymi łzami i lewitujących 

twierdziły również, że nie przyjmują żadnych pokarmów i płynów, żyjąc wyłącznie dzięki 

głębokiej wierze. Przykładem francuska stygmatyczka Marta Robin, która przez pół wieku, aż do 

śmierci w 1981 r., nic nie jadła i nie piła. Badania lekarskie miały jakoby to potwierdzić. 

Podobnie wyglądało to w przypadku Portugalki Aleksandriny Marii da Costa. Począwszy 

od lat 40. XX w. miała przez kilkanaście lat „żywić się” wyłącznie Eucharystią, tj. ciałem i 

krwią Jezusa podczas komunii. Ścisła obserwacja rzekomo potwierdziła, iż w organizmie 

kobiety nie zachodzi przemiana materii i nie ma ona żadnych potrzeb fizjologicznych. 
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Kto chce niech wierzy 
 

Przytoczone wyżej przykłady stanowią tylko krople zaczerpnięte z morza literatury 

traktującej o tego typu zjawiskach. Większość tego akwenu to wody jałowe – wydarzenia, 

których prawdziwość jest trudna bądź wręcz niemożliwa do zweryfikowania. Wiele to 

zwyczajne zmyślenia. Są też, oczywiście, i fakty autentyczne, jak choćby życie ojca Pio, 

jednakże i one obrosły na ogół gąszczem legend i anegdot skutecznie utrudniającym 

dostrzeżenie prawdy. 

A może nie warto się tym przejmować, skoro i tak tropimy zjawisko wymykające się 

rozumowi? 

Rozważania nad naturą i teologicznym znaczeniem cudu snuł już w starożytności św. 

Augustyn. Dopiero jednak w średniowieczu św. Tomasz z Akwinu opracował doktrynę cudu 

obowiązującą w Kościele do dziś. Głosi ona, że cud jest aktem woli Boga i znakiem od Boga. 

Jedynie Bóg może czynić cuda. Są to wydarzenia i zjawiska zachodzące poza znanym nam 

porządkiem rzeczy, mające swoją przyczynę nie w prawach i mechanizmach rządzących 

wszechświatem w rozumieniu współczesnej nauki, lecz ponad nimi – w stwórczej mocy Boga. 

Jeśli akceptujemy fakt, że Bóg jest wszechmocny, to musimy uznać, że cud – choć stanowi 

zjawisko wyjątkowe – jest elementem rzeczywistości, w jakiej żyjemy, i w tym sensie nie jest 

sprzeczny z porządkiem naturalnym, mimo iż sceptykom patrzącym jedynie przez „szkiełko 

mędrca” może się takim wydawać. 

Należy jednak podkreślić, że wierni nie mają obowiązku wierzyć w cuda zdarzające się 

współcześnie, nawet te formalnie uznane przez Kościół. Zobowiązani są jedynie do wiary w 

cuda opisane na kartach Nowego Testamentu, a więc te, które miały miejsce w trakcie 

Objawienia. Nie stanowi więc grzechu kwestionowanie cudowności uzdrowień w Lourdes czy 

płaczących wizerunków. 
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Cztery kąty i... feng shui 
 

 

 

Od zarania cywilizacji człowiek kształtuje swoje środowisko. W coraz większym 

stopniu i z coraz gorszym skutkiem, czego przejawem zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany i dziura ozonowa. Uczeni twierdzą, że z chwilą, gdy człowiek rozpoczął 

kształtowanie środowiska w skali globalnej, przestał podlegać prawom ewolucji, czyli 

środowisko przestało przekształcać człowieka jako gatunek. Ale czy może kształtować go 

jako jednostkę? Zawęźmy pojęcie środowiska do codziennego otoczenia każdego z nas – 

mieszkania, domu, miejsca pracy, ubioru. Warto sobie postawić pytanie, czy te elementy 

wpływają na to, jacy jesteśmy, a jeżeli tak – to czy możemy z kolei wpływać na nie, by w 

ostatecznym rozrachunku wpłynąć na samych siebie? 

Ciekawej odpowiedzi dostarcza feng shui, starożytna chińska sztuka aranżacji 

przestrzeni. Oparta jest na tantrycznym buddyzmie tybetańskim, taoizmie. Człowiek według 

niej stanowi cząstkę całości, poddającą się różnorakim oddziaływaniom i oddziałującą na inne 

cząstki. 

Podstawowym polem działalności ekspertów feng shui jest przestrzeń mieszkalna. 

Najogólniej ujmując, chodzi o wypełnienie domu energią korzystną dla mieszkańców. Można 

to uczynić na wiele sposobów, począwszy od projektowania najkorzystniejszego kształtu 

mieszkania czy domu. Jeśli jedno lub drugie już posiadamy, a kształt nie jest odpowiedni, 

można to skorygować. Konsultant feng shui rozpoczyna od określenia różnic między układem 

mieszkania, a schematem ba-gua (jest to model przepływu i działania życiodajnej energii 

chi). Stwierdziwszy, że kształt mieszkania odbiega od siatki ba-gua, sprawdzamy jakiej strefy 

brakuje. Przykładowo, jeśli nie ma strefy związków międzyludzkich, może to stanowić 

przyczynę naszych kłopotów towarzyskich czy rodzinnych. Jeśli brak strefy zdrowia – może 

to powodować problemy zdrowotne. 

Brakujące strefy energetyczne można uzupełnić, a istniejące wzmocnić poprzez 

zastosowanie np. przedmiotów odbijających światło lub świecących (lustra, kryształowe kule, 

światła), obiektów wydających dźwięk (dzwony, zasłony wydające dźwięk przy poruszaniu), 

organizmów żywych (kwiaty, akwaria), martwych obiektów ruchomych (bąki, fontanny, 

wiszące spirale) itd. 

Najprostszym sposobem uzupełnienia braku jakiejś strefy jest powieszenie lustra na 

ścianie, za którą powinna znajdować się owa strefa. Może się zdarzyć, że kształt mieszkania 

„wychodzi” poza obrys ba-gua. Niektóre strefy są wtedy powiększone. Może być też i tak, że 

w strefie ognia mamy łazienkę, a więc element związany z wodą. Jest to niekorzystne. W feng 

shui rolę odgrywa wszystko: ustawienie poszczególnych mebli, kształt dachu, usytuowanie 

budynku względem drogi i elementów krajobrazu, a nawet... historia domu. Kto w nim przed 

nami mieszkał, jak mu się powodziło, jaką energię po sobie pozostawił. Fachowcy radzą 

więc, by unikać kłopotów od początku – wybierać dobry dom. Rzecz jasna, o ile można sobie 

na to pozwolić. 

Niepoślednią rolę gra w feng shui kolor. Jest on przyporządkowany każdemu 

elementowi: ziemi – żółty; metalowi – biały, szary, srebrny; wodzie – czarny, niebieski; 

drzewu – zielony; ogniowi – czerwony. Używając odpowiednich kombinacji kolorów można 

podkreślić swoją osobowość lub spróbować ją zmienić. Jeśli chcemy dodać sobie energii, 

załóżmy coś zielonego, czerwonego lub purpurowego. Osoba wybuchowa powinna stonować 
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swoje reakcje, nosząc się na czarno bądź zielono. Kolory mogą wpłynąć kojąco na nasze 

dolegliwości. Ubierając coś czarnego, ciemnoniebieskiego lub zielonego złagodzimy ból 

gardła. Różowy i zielony pomoże przy bólu głowy. Żołądek leczymy czerwienią i żółcią. 

Przydatność kolorów feng shui odkryjemy także w pracy. Jeśli jesteśmy bankierami, niebieski 

garnitur wywoła u klientów poczucie zaufania. Dla dziennikarzy najlepszy jest zielony, 

czarny i niebieski. 

Na koniec ciekawostka. Jeśli nałożymy na mapę Polski siatkę ba-gua, widać, że 

występuje wyraźny brak w lewym dolnym rogu – w strefie wiedzy... 
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Niebo na Ziemi 
 

 

 

Niebo jest dla większości religii miejscem wiecznej szczęśliwości lub też, jak chcą 

sceptycy, wyrazem ludzkiej tęsknoty za wieczną szczęśliwością. Istnieje czy nie, ważniejsze, 

że od zarania dziejów ludzie w jego istnienie wierzyli. Co więcej, bardzo chcieli się do niego 

dostać. Tak bardzo, że wpadli na pomysł, by Niebo... przenieść na Ziemię. 

W roku 1994 belgijski inżynier Robert Bauval, zafascynowany piramidami w Gizie, 

odkrył, że ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe. Kompleks trzech piramid odpowiada 

układowi trzech gwiazd tworzących fragment jednego z najpiękniejszych gwiazdozbiorów – 

Oriona. Odwzorowanie jest tak precyzyjne, że porównanie zdjęć pola piramid z lotu ptaka ze 

zdjęciami gwiazd pasa Oriona nie pozostawia żadnych wątpliwości. W Gizie dwie piramidy 

(nazywane piramidami Cheopsa i Chefrena) są znacznie większe od trzeciej (piramidy 

Mykerynosa), która ponadto jest wyraźnie przesunięta w bok względem tamtych. Identycznie 

wygląda układ trzech gwiazd pasa Oriona. 

Co więcej, do schematu pasują również cztery inne piramidy IV dynastii: Czerwona i 

Łamana (przypisywane faraonowi Snofru, ojcowi Cheopsa) oraz piramidy faraonów Dżedefre 

(w Abu Roasz) i Nebka (w Zawijet el-Arjan). 

Wszystkie te piramidy tworzą rzut gwiazdozbioru Oriona na ziemię. Inaczej mówiąc, 

budowniczowie piramid odwzorowali na Ziemi fragment Nieba. Uwzględniono również 

Drogę Mleczną, której na ziemi odpowiada Nil. Piramidy są tak ustawione względem Nilu, 

jak gwiazdy tworzące konstelację Oriona względem Drogi Mlecznej. 

Dlaczego Egipcjanie wybrali do tak tytanicznej pracy akurat gwiazdozbiór Oriona? 

Otóż, był on miejscem, do którego udawali się po śmierci faraonowie, stanowił część Duat 

czyli zaświatów – część egipskiego Nieba. 

W 3500 lat po wybudowaniu piramid w Gizie inna kultura, w innym rejonie świata, 

zapragnęła również sprowadzić Niebo na Ziemię. Między IX a XIII wiekiem n.e. powstały 

kompleksy świątyń Angkor Wat i Angkor Thom na terenie obecnej Kambodży. Stworzyła je 

cywilizacja wyznająca hinduizm i buddyzm, nie mające oficjalnie nic wspólnego z religią 

starożytnych Egipcjan, a mimo to również tutaj układ świątyń wydaje się nie być 

przypadkowy. Zostały umiejscowione względem siebie w taki sposób, by tworzyć zarys 

gwiazdozbioru Smoka. Dotyczy to, warto podkreślić, nie dwóch trzy trzech świątyń, ale co 

najmniej kilkunastu na obszarze niemal 300 km kw. A więc wysiłek zaiste gigantyczny. 

Smok, podobnie jak Orion dla Egipcjan, nie był dla dawnych Khmerów konstelacją 

przypadkową. Obecna nazwa pochodzi z greki, natomiast mieszkańcy Kambodży widzieli w 

nim węża. W indyjskiej mitologii węże są istotami nadnaturalnymi, królami-wężami, 

związanymi z przemijaniem kolejnych epok wszechświata. Były więc ważnym składnikiem 

ówczesnej kosmogonii. 

Na drugim końcu świata, w Meksyku, znajduje się jedno z najbardziej tajemniczych 

miejsc na naszej planecie – miasto Teotihuacan, leżące kilkadziesiąt kilometrów na północ od 

miasta Meksyk. Nie wiadomo, kto zbudował Teotihuacan. Nie wiadomo, kiedy. Naukowcy 

szacują, że nastąpiło to między rokiem 1000 p.n.e. a 600 n.e., ale to tylko spekulacje. Nazwę 

nadali miastu Aztekowie, bo już w ich czasach było ono okryte mgłą zapomnienia. 

Teotihuacan stanowi obecnie morze ruin, ułożonych wzdłuż długiej i szerokiej Drogi 

Umarłych. Spośród zniszczonych budowli wyróżniają się trzy piramidy: Quetzalcoatla, 
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Księżyca i największa – Piramida Słońca. Istnieje hipoteza, która dostrzega w planie 

Tetihuacan coś więcej niż tylko przypadkowe nagromadzenie ceremonialnych budowli. 

Zgodnie z nią miasto miałoby być schematem Układu Słonecznego. Położenie budowli 

względem Drogi Umarłych i ich wzajemne odległości mają odpowiadać niemal dokładnie 

odległościom poszczególnych planet od Słońca. Co ciekawe, schemat ma przedstawiać  w s z 

y s t k i e  planety, podczas gdy w Europie aż do XVIII w. znano ich tylko 6. Ostatnią, 

Plutona, odkryto dopiero w 1930 r. I tu pojawia się problem, gdyż Pluton obecnie nie jest już 

uznawany za planetę, lecz za planetę karłowatą. Co zatem sądzić o poprawności 

odwzorowania Nieba w Teotihuacan? Czyżby starożytni mieszkańcy Meksyku lepiej umieli 

klasyfikować ciała niebieskie niż my jeszcze przed kilkunastu laty? Cóż, jak to mówią, kto 

chce, niech wierzy... 

Na tym nie kończą się związki Nieba z Ziemią w Ameryce Środkowej. Wiele miast 

Majów zostało rozplanowanych w taki sposób, że ich budowle odzwierciedlają układ 

gwiazdozbiorów, np. miasta: Copan, Palenque, Uxmal. A miasto Utatlan było ziemskim 

odpowiednikiem znanej nam już konstelacji Oriona. 

Ameryka Południowa nie pozostaje w tyle. Uważa się, iż wiele słynnych wizerunków 

na płaskowyżu Nazca to nic innego, jak przedstawienia niektórych gwiazdozbiorów. Np. 

Pająk to odwzorowanie Oriona, Małpa – Wielkiej Niedźwiedzicy. Konotacje astronomiczne 

wydaje się mieć także tajemnicze miasto Tiahuanaco, położone w pobliżu jeziora Titicaca, w 

obecnej Boliwii. Być może jest to najstarsze znane miasto na Ziemi. Wprawdzie oficjalna 

archeologia datuje jego powstanie na II tysiąclecie p.n.e., lecz dane geologiczne i 

astronomiczne pozwalają przypuszczać, że mogło istnieć już 12 tys. lat p.n.e. 

Na pozór nic nie łączy tych wszystkich kultur, oddzielonych zarówno przestrzenią, jak 

i czasem. A jednak wszystkie one ogarnięte były obsesją architektonicznego odwzorowania 

swojego Nieba. Można przypuszczać, że kryje się za tym hermetyczna zasada: „jak w górze, 

tak na dole”. Innymi słowy, kopiowanie na Ziemi tego, co uważano za zaświaty, za wyższy, 

boski porządek, miało pomóc w zbliżeniu się do bogów, w osiągnięciu absolutu – wiecznej 

szczęśliwości. 

Hermetyzm wywodzi się od starożytnych idei, spisanych po raz pierwszy w Egipcie, 

jako nauka pochodząca od boga mądrości Tota, utożsamianego później z greckim Hermesem, 

z przydomkiem Trismegistos (Po Trzykroć Wielki). Czy możliwe, by idee te kształtowały 

przez tysiąclecia oblicza tylu cywilizacji? Wiele za tym przemawia. Np. nazwa Teotihuacan 

oznacza „miejsce, gdzie ludzie stają się bogami”. Celem faraona, udającego się po śmierci do 

Duat, również było osiągnięcie statusu boga. „Teksty Hermetyczne” nazywają Egipt 

„obrazem niebios”. 

Związek architektury z Niebem, realizowany w myśl zasady „jak w górze, tak na 

dole”, znajduje potwierdzenie także w dość nieoczekiwanej formie – w budowie gotyckich 

katedr. Tajemnicze bractwa murarskie, wykorzystując, jak chcą niektórzy, wiedzę tajemną 

zaszczepioną w Europie przez templariuszy, którzy przejęli ją ze Wschodu, wzniosły we 

Francji szereg wspaniałych katedr poświęconych Naszej Pani (Notre Dame). Ich układ na 

mapie odpowiada niemal dokładnie zarysowi gwiazdozbioru Panny. 

Gildia budowniczych katedr miała się kierować świętą geometrią, według której dwa 

tysiące lat wcześniej wzniesiono jerozolimską Świątynię Salomona. Geometrią, dodajmy, 

opartą na ideach hermetycznych. 

Zasady hermetyzmu mają swoich zwolenników do dziś. Z obliczeń, opartych na 

danych astronomicznych, zakodowanych w egipskich piramidach czy budowlach Angkoru, 

wynika, że wszystkie te obiekty mogły powstać dla upamiętnienia wyglądu nieba około roku 

10.500 p.n.e. 

Dlaczego, nie wiadomo. Albo też – nie wiadomo współczesnej nauce. Entuzjaści 

rozwiązywania tego rodzaju zagadek wskazują bowiem na oczywistą zbieżność tej daty z datą 
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zatonięcia platońskiej Atlantydy. Wszystkie te architektoniczno-astronomiczne aluzje 

dowodziłyby zatem istnienia w przeszłości wysoko rozwiniętej cywilizacji, której upadek 

miałyby upamiętniać. W jakim celu? Może po to, by potomni nie zapomnieli o zgromadzonej 

przez ową cywilizację i utrwalonej wiedzy, która – pieczołowicie zabezpieczona na czas 

kataklizmu – czeka gdzieś tam nadal na swojego odkrywcę. 

Ale jest też inne wytłumaczenie fenomenu (jeśli, rzecz jasna, uznamy go za fakt 

rzeczywisty) odwzorowywania na ziemi wyglądu określonego fragmentu sklepienia 

niebieskiego stanowiącego siedzibę bogów. Można to uznać za formę kultu cargo. Podobnie 

jak tubylcy na Fidżi i innych wyspach Pacyfiku budowali lądowiska dla podniebnych 

samolotów, aby sprowadzić je na ziemię, tak i starożytni bądź średniowieczni 

budowniczowie, odzwierciedlając na Ziemi wygląd Nieba, starali się niejako spowodować 

zstąpienie na ziemię bogów. Zstąpienie zresztą ponowne, bo przecież większość religii 

starożytnych opierała się na przeświadczeniu, iż bogowie kiedyś po ziemi chodzili. 

Pytanie tylko, czy na pewno byśmy tego chcieli? 
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Świat chimer 
 

 

 

Choć jeszcze na początku XX w. badacze nie potrafili nawet wyobrazić sobie procesu 

dziedziczenia, obecnie manipulacje genetyczne stały się czymś zwyczajnym. 

Aż do lat 70. nauka nie dysponowała niezbędną metodyką i oprzyrządowaniem do 

manipulowania genami. Zmienił to radykalnie rozwój inżynierii genetycznej. Możliwe stały 

się takie zabiegi na DNA, jak cięcie go, łączenie, uzupełnianie odcinkami z innych 

genotypów itp. Upadła nawet bariera międzygatunkowa. Co to oznacza? Otóż, w przyrodzie 

gatunki w zasadzie nie krzyżują się ze sobą (taka jest zresztą definicja gatunku). Natomiast za 

pomocą manipulacji genetycznych można doprowadzić do połączenia informacji genetycznej 

osobników dwóch różnych gatunków. I to niekiedy bardzo od siebie odległych ewolucyjnie, 

np. świetlika i tytoniu, w rezultacie czego powstaje świecący tytoń. 

Organizmy niejednorodne genetycznie, a więc posiadające geny osobników różnych 

gatunków, nazywane są chimerami, od imienia stworu z greckiej mitologii, który miał ciało 

kozy, głowę lwa i ogon węża. W gruncie rzeczy są to nowe, wytworzone sztucznie metodami 

inżynierii genetycznej, gatunki, które zapewne nigdy nie powstałyby drogą ewolucji. 

 

Zaczęło się od roślin 
 

Dotychczas wytworzono wiele nowych organizmów roślinnych. Na przykład w 

grudniu 2000 r. naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu donieśli o wyhodowaniu ziemniaka, 

który świeci, gdy ma zbyt mało wody i trzeba go podlać. Osiągnięto to dzięki genowi meduzy 

Aequorea victoria, odpowiedzialnemu za produkcję białka fluorescencyjnego, czyli takiego, 

które świeci pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Świecenie liści ziemniaka nie 

jest zbyt silne, ale cóż prostszego, niż założyć specjalne okulary opracowane przez tychże 

samych naukowców? 

Na polach rośnie już tytoń odporny na herbicydy (środki chwastobójcze), które 

dotychczas zagrażały i jemu. Odporność uzyskano dzięki genom niesławnej bakterii 

salmonelli, odpowiedzialnej m.in. za zatrucia pokarmowe u ludzi. Bakterie mutują tak 

szybko, że po pewnym czasie wykształcają odporność na różnego rodzaju substancje dla nich 

szkodliwe. Gen takiej odporności na herbicydy znaleziono właśnie u salmonelli. 

 

Zwierzęta jak nowe 
 

Największe jednak emocje wzbudzają chimery zwierzęce. W styczniu 2001 r. 

amerykańscy naukowcy z Oregon Health Sciences University w Portland przedstawili światu 

małpkę, rezusa o imieniu ANDi (akronim od DNA inserted – wszczepione DNA). Małpka 

wyglądała całkiem normalnie, tyle że każda komórka jej ciała posiadała DNA pochodzące, 

podobnie jak w przypadku wspomnianych już ziemniaków, od meduzy. Zabieg nie udał się 

tak, jak życzyli sobie tego naukowcy, gdyż wszczepiony gen, pobrany od świecącej meduzy, 

miał sprawić, że i ANDi powinien był świecić. Niestety, nie świecił. Mimo to, sukces był 

ogromny, ponieważ rezus ANDi był najbliżej spokrewnioną z człowiekiem istotą 

transgeniczną. 
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Nie chodziło oczywiście o zabawę. Naukowcy chcieli się przekonać, czy uda się 

wprowadzić obcy gen do komórek ciała tak zaawansowanego ewolucyjnie zwierzęcia. 

Znaczenie tego eksperymentu jest doniosłe. Nadzieją dla wielu ludzi, cierpiących na niektóre 

choroby, jest bowiem terapia genowa, polegająca na wprowadzeniu do organizmu obcych 

genów, które będą kodować wytwarzanie białek niezbędnych do zwalczenia dolegliwości. Na 

razie nie odniesiono większych sukcesów, ale przykład ANDi’ego pokazuje, że bezpieczne 

wprowadzenie obcego genu do każdej komórki ciała jest możliwe. 

Mimo wszystko rodzi się refleksja: skoro obecnie tworzy się świecące małpy, aż 

strach pytać, co będzie dalej. 

Wcześniej też zresztą badacze nie zasypiali gruszek w popiele. W 1984 r. w 

czasopiśmie „Nature” ukazał się artykuł o kozoowcy – skrzyżowaniu kozy z owcą. Zwierzę 

miało łeb kozy, ale z rogami barana; porośnięte zaś było owczym futrem. Jej twórcami (bo to 

chyba odpowiednie słowo) byli naukowcy z angielskiego Instytutu Fizjologii Zwierząt 

Uniwersytetu Cambridge. Chimera powstała z połączenia zarodków owcy i kozy, a embrion 

został donoszony przez owcę, która spełniła rolę zastępczej matki. 

W końcu lat 80. w polskim Instytucie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w 

Gołyszu rozpoczęto badania nad transgenicznymi karpiami. Do ikry ryb wprowadzono ludzki 

gen odpowiedzialny za produkcję hormonu wzrostu. Chodziło, oczywiście, o uzyskanie ryb 

większych niż ich niezmodyfikowani pobratymcy. Sukces był połowiczny – karpie były o 

około jedną trzecią większe i cięższe, ale za to miały zdeformowane ciała i łatwiej zapadały 

na różne choroby. 

Choć brzmi to z lekka makabrycznie, niewątpliwą korzyść przyniesie ludzkości 

hodowla chimer świńsko-ludzkich. Oczywiście, „pierwiastka ludzkiego” będzie w nich 

bardzo mało, zaledwie tyle, aby ich organy – przeszczepione człowiekowi – nie były 

odrzucane. Te ksenotransplantacje można uznać za św. Graala współczesnej transplantologii. 

Rzecz w tym bowiem, że ludzkich narządów do przeszczepów jest zbyt mało w stosunku do 

liczby oczekujących pacjentów. I zapewne zawsze tak będzie, chyba że nauczymy się je 

hodować in vitro. Niektóre narządy świń (np. serce) nadawałyby się do przeszczepu, są 

bowiem zbliżone do ludzkich, jednakże dotychczasowe próby były nieudane, bowiem 

zachodzi tu zjawisko tzw. nadostrego odrzucenia przeszczepu, powodujące, iż przeczepiony 

organ, zaatakowany przez układ odpornościowy biorcy, ulega zniszczeniu nawet w kilka 

minut. Odpowiednie modyfikacje genetyczne świni – w oparciu o ludzkie geny – mogłyby to 

niebezpieczeństwo zniwelować. 

 

O czym starożytni wiedzieli... 
 

To, co nas obecnie szokuje – kozoowce, świecące małpy – dla starożytnych było 

czymś oczywistym, choć mitycznym. Wystarczy pobieżny rzut oka na religię i mitologię 

Greków, Egipcjan, Babilończyków, Asyryjczyków, Etrusków, Chińczyków i wielu innych 

ludów, by zdać sobie sprawę, że istoty powstałe ze skrzyżowania różnych gatunków 

odgrywały w wierzeniach doniosłą rolę. 

Klasycznym przykładem jest panteon egipski, pełen bogów i bogiń o zwierzęcych 

głowach: Amona z głową barana, Thota – ibisa lub pawiana, Bastet – kotki, Hathor – krowy, 

Seta – szakala itd. 

Najsłynniejszym chyba przykładem ludzko-zwierzęcej krzyżówki jest Wielki Sfinks w 

Gizie – lew z głową faraona. Lwy z głowami baranów są natomiast przedstawione w alei 

sfinksów przed świątynią w Luksorze. 

Sfinks znany jest również z mitologii greckiej, gdzie przyjmuje postać lwa z głową 

kobiety i ptasimi skrzydłami. Grekom zresztą nie brakowało inwencji w tworzeniu 

rozmaitych „dziwolągów”. Wielką rolę w legendzie o Heraklesie odegrał centaur – koń z 
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torsem, rękoma i głową mężczyzny. Każdy też chyba zna piękną opowieść o nici Ariadny. Na 

Krecie, w Labiryncie, mieszkał straszliwy potwór Minotaur, człowiek z głową byka. Rzucony 

mu na pożarcie Tezeusz pokonał go i wyszedł z Labiryntu dzięki pomocy zakochanej w nim 

Ariadny. 

To zaledwie kilka przykładów dziwacznych istot, występujących w mitach i 

legendach. Warto pamiętać, że do tej kategorii można zaliczyć również anioły – wszak ludzie 

nie mają skrzydeł... 

 

Byki i kosmici 
 

Skłonność Egipcjan do przedstawiania swych bogów jako ludzko-zwierzęcych 

krzyżówek zafascynowała Ericha von Dänikena. Z właściwą sobie łatwością formułowania 

wniosków założył on, że nie jest to rezultat bujnej wyobraźni mieszkańców Egiptu, lecz 

dowód na to, iż bogowie-przybysze z kosmosu potrafili przeprowadzać eksperymenty 

genetyczne i tworzyć chimery. 

A skoro to robili, musieli w jakiś sposób pozbywać się „odpadów”: organizmów 

nieudanych, zmodyfikowanych w niewłaściwy sposób. Däniken wskazał nawet miejsce, w 

którym do niedawna spoczywały smętne pozostałości po tych doświadczeniach. To tzw. 

Serapeum w Sakkarze – podziemne cmentarzysko świętych byków Apisów. 

W rozległych korytarzach stoją gigantyczne granitowe sarkofagi, których wykonanie i 

umieszczenie w tym miejscu musiało być pracą iście tytaniczną. Jak twierdzą egiptolodzy, w 

każdym z tych sarkofagów spoczywała niegdyś mumia byka. Problem w tym jednak, że w 

żadnym z nich nigdy żadnej mumii nie znaleziono. Dziewiętnastowieczny odkrywca 

nekropoli, Auguste Mariette, był zaskoczony tym, co ujrzał. Po odsunięciu wieka jednego z 

sarkofagów zobaczył dziwną breję wypełniającą wnętrze. Po jej zbadaniu okazało się, że 

zawiera potrzaskane kości różnych zwierząt. 

Wniosek Dänikena jest oczywisty – to nie mumie byków spoczywały w sarkofagach, 

lecz potworki, rezultaty nieudanych eksperymentów genetycznych, które starano się 

zniszczyć i odizolować. 

Można się uśmiechnąć na to ekscentryczne stwierdzenie. Sami jednak potrafimy już 

powołać takie istoty do życia. Jakie cmentarzysko stworzymy dla skutków  n a s z y c h  

nieudanych eksperymentów? 
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Wakacje z duchami 
 

 

 

Pierwsze przypadki kontaktów ze zmarłymi za pośrednictwem medium miały miejsce 

w Stanach Zjednoczonych, skąd w połowie XIX w. moda ta dotarła do Europy, gdzie padła na 

podatny grunt stając się ulubioną zabawą bywalców salonów. Dziś utrzymywanie kontaktu z 

przebywającymi w zaświatach nazywa się fachowo transkomunikacją. A stare dobre metody, 

takie jak talerz czy tabliczki z literami, coraz częściej zastępuje nowoczesna technika. 

Doniesień o zjawach różnego rodzaju nigdy nie brakowało. Choć niejako z definicji są 

to zjawiska niecodzienne, niekiedy bywają wyjątkowo spektakularne. Jak choćby przygoda 

turystów zwiedzających w latach 70. rzymskie ruiny w Algierii. Ujrzeli oni nagle 

maszerujący obok nich oddział rzymskich legionistów. Na końcu liczącego kilkunastu 

żołnierzy oddziału, prowadzonego przez jadącego konno oficera, podążał wóz z 

zaopatrzeniem ciągnięty przez osła. Wielu wycieczkowiczów zrobiło zdjęcia, lecz nic się na 

nich nie zarejestrowało. Tym niemniej sprawa stała się głośna i była tematem wielu 

artykułów, nawet w czasopismach naukowych. 

Podobny, choć nie tak widowiskowy – ze względu na znacznie mniejszą liczbę 

uczestników – przypadek miał miejsce w czerwcu 1973 r., w USA. Pewna kobieta wieszała w 

ogrodzie pranie, gdy ujrzała nastoletniego chłopca ubranego w strój żywcem wyjęty z kart 

„Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina. Chłopiec spojrzał na nią, po czym... rozpłynął się 

w powietrzu. 

To tylko przykłady. Literatura „zjawologiczna” pełna jest takich obserwacji. 

 

Uderz w stół... 
 

Początek ery kontaktów z duchami miał miejsce w roku 1848. W miasteczku 

Hydesville, w stanie Nowy Jork, objawił się – jak to później nazwano – poltergeist, czyli duch 

powodujący różnego rodzaju zjawiska fizyczne i akustyczne. Kilkuletnie córki właściciela 

nawiedzonego domu, Margaret i Kate Fox, w obecności których owe zjawiska występowały, 

wpadły na pomysł, jak skomunikować się z duchem. Zadawały mu pytania, a on im 

odpowiadał stuknięciami – trzy stuknięcia oznaczały „tak”, a jedno – „nie”. 

Starsza siostra dziewczynek, Leah, obdarzona smykałką do interesów, postanowiła 

wykorzystać rozgłos wokół sprawy nawiedzonego domu i zaczęła organizować płatne seanse; 

początkowo w Hydesville, lecz już w roku 1850 doszło do pierwszego seansu w Nowym 

Jorku. Co więcej, powołała do życia pierwsze na świecie towarzystwo spirytystyczne. 

Europejczycy z entuzjazmem przyjęli tę zaoceaniczną ciekawostkę. Margaret i Kate 

Fox uczestniczyły w seansach z koronowanymi głowami – królową Wiktorią czy carem 

Aleksandrem III. 

Tak charakterystyczny dla XIX w. postęp techniczny nie ominął też sfery 

wywoływania duchów. Jednym z wynalazków stał się słynny wirujący stolik. Uczestnicy 

seansu, włącznie z medium, siedzieli przy nim trzymając palce na talerzyku odwróconym 

dnem do góry. Pod wpływem „poleceń” od ducha, otrzymywanych za pośrednictwem 

medium, talerzyk przesuwał się wzdłuż krawędzi stołu, gdzie znajdowały się wypisane litery. 

Kolejno wskazywane, układały się w słowa i całe zdania. W ten sposób „rozmawiano” z 

duchem, doskonale się przy tym bawiąc. 
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Śmierć mózgu 
 

Po początkowych sukcesach ruch spirytystyczny zaczęły trapić afery. Najsilniejszy 

cios wymierzyły mu same jego twórczynie – Margaret i Kate Fox. Skłócone z siostrą 

zdemaskowały w 1888 r. same siebie, ogłaszając w prasie, że ich rzekomy kontakt z duchami 

od początku był oszustwem, a odgłosy i stukanie same fabrykowały. 

Sceptycznych opinii nie brakowało i wcześniej. Już w 1852 r. Michael Faraday 

udowodnił, że ruchem talerzyka na stole nie kierują bliżej nieokreślone siły paranormalne, 

lecz nieuświadamiane, mimowolne ruchy rąk uczestników seansu. Osoby te bowiem 

domyślają się z kontekstu, jaka powinna być kolejna litera, i podświadomie dążą do tego, aby 

talerzyk zatrzymał się właśnie przy niej. 

Ludzie odrzucający możliwość kontaktów z zaświatami wysuwali też inny zarzut pod 

adresem mediów. Otóż, w większości przypadków rzekome duchy osób wybitnych udzielały 

na pytania medium nader prostackich odpowiedzi, a ich „przesłania” były sformułowane w 

sposób prymitywny, nie licujący z ich dokonaniami intelektualnymi za życia. Na polskim 

gruncie ofiarą takiej pośmiertnej degradacji umysłowej padł chociażby Mickiewicz. Znane 

medium ze Lwowa, Malwina Gromadzińska, opublikowała w roku1869 artykuł wieszcza, a 

raczej jego ducha, podyktowany jej podczas seansu spirytystycznego. Tekst okazał się tak 

banalny w treści i niezrozumiały, że wywołało to skandal. 

 

Stukanie czy przesłanie? 
 

Spirytyści dzielą media na fizyczne i psychiczne. Najsłynniejszym medium fizycznym 

okresu, kiedy rozpoczęła się era nowożytnego spirytyzmu, a więc połowy XIX w., był Daniel 

Home. W jego obecności słyszalne były różnego rodzaju odgłosy; nie tylko banalne stukanie i 

skrzypienie, ale także dźwięki muzyki czy szmer fontanny. Potrafił też spowodować 

pojawianie się pewnych zjawisk i obiektów, jak widm ludzi czy chłodnych podmuchów. Na 

jego seansach meble niekiedy same się przesuwały. 

Jednym z głównych przejawów działania nadnaturalnych sił poprzez media było 

zjawisko ektoplastii. Medium wydzielało podczas transu tajemniczą substancję, zwaną 

ektoplazmą, która często tworzyła zarysy twarzy, rąk czy nawet całych postaci ludzkich. 

Najsłynniejszym polskim medium fizycznym był Teofil Modrzejewski, występujący 

pod pseudonimem Franek Kluski. „Produkował” on bardzo różne zjawiska; nie tylko odgłosy 

i efekty świetlne, ale także widmowe postaci ludzkie i zjawy zwierząt. Potrafił też 

spowodować, aby maszyna do pisania pisała bez udziału człowieka. Kluski nigdy nie został 

zdemaskowany jako oszust ani nie przyłapano go na wspomaganiu się sztuczkami, jak wiele 

innych znanych mediów. Podczas seansu zapadał w tak głęboki trans, że uznawano, iż nie 

może być udawany. 

Do najwybitniejszych mediów psychicznych – kontaktujących się mentalnie z tamtym 

światem – należał Stefan Ossowiecki. Jego seanse odbywały się w salonach elity politycznej 

okresu międzywojennego, a ich uczestnikiem był, między innymi, Piłsudski. Ossowiecki 

potrafił przytoczyć treść listu zamkniętego w pojemniku. Miewał wizje dotyczące miejsc i 

wydarzeń odległych w czasie i przestrzeni. Umiał uwolnić ducha z ciała (to tzw. 

eksterioryzacja) i obserwować wydarzenia rozgrywające się jakimś miejscu. Te zdolności 

uznawano za tak rzeczywiste, że wynajmowano go do poszukiwania zaginionych osób bądź 

przedmiotów, a nawet do ścigania przestępców. 
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Duch w maszynie 

 

Czasy się zmieniają, a zatem i kontakt z duchami podlegał technicyzacji. W 1952 r. 

włoski zakonnik, padre Gemelli, nagrał na taśmę magnetofonową rozmowę ze swoim 

nieżyjącym ojcem. Był to pierwszy taki przypadek. 

Nowy kierunek spirytyzmu wsparł (aczkolwiek pośmiertnie!) swoim autorytetem sam 

Thomas Alva Edison, który w 1967 r., za pośrednictwem medium, przekazał zza grobu 

informację, że już w roku 1928 przyszedł mu do głowy pomysł zbudowania urządzenia do 

odbioru głosów zmarłych. 

W latach 1982–1989 opracowano w Niemczech Zachodnich kilka systemów 

transkomunikacji, wykorzystując aparaturę naukową w rodzaju oscylatorów czy detektorów 

promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego. 

W 1978 r. we Włoszech wykorzystano z sukcesem telewizor do kontaktów ze 

zmarłymi. Eksperymentatorzy obserwowali na ekranie pojawiające się wizerunki znanych im 

nieżyjących osób. Obrazy nie były utrwalane, lecz ich prawdziwość potwierdzili świadkowie 

uczestniczący w seansach. 

Począwszy od roku 1979 zmarli zaczęli korzystać z... telefonu. Od tego czasu 

odnotowano wiele przypadków odbierania przez żyjących telefonów od osób zmarłych. 

Często towarzyszyły temu znaczne zakłócenia, przez co rzeczywiście brzmiało to, jak głosy 

zza grobu. 

Ale i na tym nie koniec, bo oto w zaświaty wkroczyły komputery. W 1980 r. po raz 

pierwszy zaobserwowano niewytłumaczalne, zawierające pewną dozę sensu, komunikaty 

ukazujące się pozornie bez przyczyny na ekranie monitora komputerowego. Uznano je za 

próbę kontaktu podjętą przez zmarłych z wykorzystaniem tego nowego, potężnego medium. 

Był to dopiero początek. W kilka lat później Ken Webster z Wielkiej Brytanii 

poinformował o szokującej wręcz, paranormalnej aktywności jego komputera. Twierdził, że 

wielokrotnie za pomocą komputera kontaktowała się z nim osoba żyjąca w XVI w. Fakty 

historyczne z jej wypowiedzi podobno zgadzały się z ustaleniami współczesnych badaczy. 

Mało tego. Brytyjczyk nie tylko gawędził przez komputer ze zmarłymi z odległej przeszłości, 

ale także korespondował z żyjącymi (?) mieszkańcami odległej przyszłości. Jak utrzymywał, 

kontakt z nim nawiązali uczeni z roku 2109 eksperymentujący z pokonywaniem bariery 

czasu! 

W biurze firmy budowlanej w Stockport, w hrabstwie Cheshire, w Anglii, latem 1988 

r. komputer podłączony do drukarki samoczynnie zaczął drukować bezsensowne teksty. Nie 

przestawał rzekomo nawet po odłączeniu zasilania. Obserwacje potwierdziły, że komputer 

niekiedy sam się włączał, a na ekranie wyświetlały się przypadkowe zbitki słów – 

niezrozumiałe fragmenty jakichś listów bądź pism. 

A może w maszynie objawił się nie duch, lecz dusza? 
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Wiek niespokojnego nieba 
 

 

 

Nagle chmury rozproszyły się. Oślepiające słońce zaczęło wirować, niczym srebrny 

dysk wprawiony w ruch obrotowy. Pulsowało barwami tęczy, tak że zwrócone ku niemu 

twarze ludzi kąpały się w kolorowym blasku. Wirowanie powtórzyło się trzykrotnie. Potem 

tarcza słoneczna, teraz już krwistoczerwona, zaczęła obniżać się wahadłowym ruchem, 

niczym strącony z nieba liść. Siedemdziesiąt tysięcy ludzi padło na kolana, wznosząc 

modlitwę, a wtedy słońce zatrzymało się i powróciło do swego normalnego wyglądu. Cud 

minął. 

Papież Paweł VI, w dokumencie „Credo populi Dei”, ogłoszonym w trakcie Soboru 

Watykańskiego II, podkreślił rolę Matki Bożej w pośredniczeniu między ludzkością a 

Bogiem. Papieski dokument poruszał temat, który od dawna wzbudzał tyleż religijnego 

entuzjazmu, co kontrowersji – prywatnych objawień maryjnych. 

Było ich wiele w ciągu dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła. Widzenia Matki Bożej 

zdarzały się w różnych krajach i epokach. Jak obliczono, w samym tylko roku 1854 

doniesiono o 400 objawieniach. Lecz najsłynniejsze i najsilniej oddziałujące na miliony 

wiernych, a także najbardziej fascynujące sceptyków, miały miejsce w czasach najnowszych. 

Niełatwo zrelacjonować, choćby pobieżnie, przebieg objawień maryjnych. Mimo iż w 

wielu uczestniczyły tłumy – a może właśnie dlatego – relacje są niejasne, niejednokrotnie 

sprzeczne; nie zgadza się niekiedy nawet liczba i wiek widzących. Otaczająca te wydarzenia 

religijna aura, wspólne przeżywanie cudu niewiele chwilami różniące się od zbiorowej 

histerii, z pewnością utrudniały bezstronną obserwację. Dlatego poniższy zarys należy 

potraktować tylko jako przedstawienie najbardziej rozpowszechnionej – co nie znaczy jedynej 

– wersji wydarzeń. 

13 maja 1917 r., w okolicach Fatimy, w Portugalii, troje dzieci – dziesięcioletnia 

Łucja dos Santos, dziewięcioletni Franciszek Marto i siedmioletnia Hiacynta Marto – 

prowadziło owce na pagórek Cova da Iria. Nagle oślepił ich błysk światła. Niedaleko małego 

drzewa ujrzały unoszącą się w powietrzu, pośród blasku, cudownie piękną postać kobiecą. 

Ubrana była w prostą suknię i długi płaszcz zakrywający także głowę. Kobieta przemówiła do 

dzieci i nakazała im przychodzenie w to miejsce trzynastego dnia każdego miesiąca. 

Obiecała, że w październiku wyjawi, kim jest i czego od nich oczekuje. Dzieci widziały 

postać, ale tylko Łucja mogła z nią rozmawiać. Było to pierwsze z serii najsłynniejszych 

objawień XX w. 

Kiedy po miesiącu dzieci udały się na miejsce objawienia, było z nimi kilkadziesiąt 

osób. Ich liczba z każdym miesiącem szybko rosła, w lipcu tłum liczył już kilka tysięcy, we 

wrześniu prawie 30 tys., a w październiku 70 tys. 

W trakcie objawienia czerwcowego tajemnicza postać uprzedziła, że niedługo weźmie 

do nieba Hiacyntę i Franciszka, a Łucja zostanie, by spełnić boskie posłannictwo. Podczas 

trzeciego spotkania, w lipcu, „Pani” przekazała dzieciom słynne trzy tajemnice fatimskie, z 

prośbą, by na razie ich nie ujawniały. Świadkowie nie widzieli objawienia, dostrzegli jednak 

mały obłok w miejscu, gdzie dzieci widziały „Panią”. 

We wrześniu postać zapowiedziała, że za miesiąc dokona cudu, dzięki któremu 

wszyscy uwierzą w relacje dzieci. 
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13 października postać przedstawiła się jako Matka Boska Różańcowa. Po chwili 

rozmowy wskazała w górę. Dzieci podniosły głowy i Łucja krzyknęła do tłumu: „Patrzcie na 

słońce!”. Około 70 tys. ludzi przez dziesięć minut obserwowało niesamowity spektakl na 

niebie, nazwany później „cudem słońca”. Tak skończyły się objawienia w Fatimie. 

Hiacynta i Franciszek wkrótce zmarli na grypę hiszpankę. Łucja wstąpiła do zakonu i 

spędziła życie wśród karmelitanek bosych w Coimbrze, pod przybranym imieniem siostry 

Łucji od Niepokalanego Serca Maryi. Miała jeszcze kilka widzeń. Zmarła w 2005 r. 

Po kilkuletnim śledztwie Kościół uznał wiarygodność objawień w Fatimie. Ogłoszono 

to 13 października 1930 r. Po zakupieniu w 1921 r. wzgórza Cova da Iria przez biskupa 

diecezji Leiria, powstało tam sanktuarium, ku któremu ciągną rzesze pielgrzymów z całego 

świata. 

Jednak uznanie przez Kościół jakiegoś objawienia za prawdziwe nie oznacza, że 

trzeba w nie wierzyć. Ponieważ Objawienie, o którym czytamy w Nowym Testamencie i 

które jest podstawą wiary chrześcijańskiej, zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z 

apostołów, św. Jana, wierni nie są zobowiązani do wiary w nadzwyczajne wydarzenia w 

Kościele, które nastąpiły później. Innymi słowy, nie popełnia grzechu ten, kto nie wierzy w 

prawdziwość objawienia prywatnego. Orzeczenie Kościoła jest tylko stwierdzeniem, że 

objawienie ma przymiot wiarygodności oraz nie jest sprzeczne z wiarą i nauką moralną 

Kościoła. 

Niewiara w prawdziwość objawień maryjnych nie jest, wbrew pozorom, 

charakterystyczna tylko dla ateistów. Podziela ją wielu teologów i hierarchów kościelnych. 

Rosnąca liczba objawień maryjnych wzbudza ich niepokój. Obawiają się, że kult Matki Bożej 

zepchnie w cień Chrystusa. Uspokojeniu tych właśnie obaw miał służyć wspomniany 

dokument Pawła VI: „Credo populi Dei”. Papież ogłaszał, że kult Marii nie zagraża pozycji 

Chrystusa, a nawet ją wzmocni, umacniając ludzi w wierze. 

Nie zmienia to jednak faktu, że objawienia prywatne są dla Kościoła kwestią 

delikatną. Ostrożność ta sprawia, że niekiedy trudno zrozumieć, dlaczego jedne z objawień 

uzyskują sankcję, a inne nie. 

Ostatnimi formalnie zatwierdzonymi przez Kościół objawieniami były wydarzenia w 

latach 1932–1933, do których doszło w dwóch małych belgijskich miejscowościach, 

odległych od siebie o ok. 90 km. Również tutaj w rolach głównych wystąpiły dzieci. 

Najpierw objawienie przeżyło pięcioro dzieci w wieku od 9 do 15 lat z Beauraing. 

Zobaczyły jasne światło w kaplicy zwanej „Grotą z Lourdes”, w pobliżu szkolnej bramy. W 

kapliczce stał posąg Matki Bożej. W kolejnych dniach zjawisko powtórzyło się, z tym że 

ukazała się już kobieca postać, unosząca się w powietrzu w pewnym oddaleniu od kaplicy. 

Mała na sobie długą, świetlistą suknię, na głowie koronę, a w ręce trzymała różaniec. Od 29 

listopada 1932 r. do 3 stycznia roku następnego dzieci widywały Maryję aż 33 razy. Przekaz 

od Maryi ograniczył się do prośby o wybudowanie kaplicy w miejscu objawienia, a także o 

modlitwę i szerzenie kultu niepokalanego serca. Jeden z chłopców otrzymał osobiste 

przesłanie, którego jednakże nigdy nie ujawnił. 

W niespełna dwa tygodnie po ostatnim objawieniu w Beauraing do podobnego 

zdarzenia doszło w Banneux, gdzie Maryja ukazała się dwunastoletniej Mariette Béco. 

Dziewczynka ujrzała przez okno dziwne światło i stojącą w ogrodzie świetlistą postać pięknej 

kobiety. Obejrzała ją dokładnie i jej opis był zdumiewająco precyzyjny – „Pani” miała na 

sobie białą szatę i takiż welon, a na suknię narzuconą błękitną szarfę. Prawą stopę miała 

ozdobioną różą, co Mariette spostrzegła, gdyż szata była nieco podwinięta. Lśniący, niczym 

diamentowy, różaniec Maryja trzymała w prawej ręce. Co ciekawe, szata pięknej pani była 

identyczną z tą, w którą ubrana była Maryja pojawiająca się w Lourdes, w 1858 r. W pewnym 

momencie zjawa przywołała do siebie dziewczynkę, ale gdy ta chciała wybiec z domu, jej 
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matka stanowczo się temu sprzeciwiła, uznając świetlistą postać – której rysów wszakże 

dobrze nie widziała – za czarownicę. Tak zakończyło się pierwsze objawienie. 

Maryja i dziewczynka „spotkały się” jeszcze siedmiokrotnie. Maryja przekazała 

Mariette życzenie wybudowania kaplicy, a także udzieliła jej błogosławieństwa, kładąc jej na 

głowie dłonie. Byłaby to zatem nie tylko wizja, ale i fizyczny kontakt; choć nie wszystkie 

relacje to potwierdzają. Oprócz matki Mariette, która rzekomo podczas pierwszego 

objawienia widziała świetlistą postać w ogrodzie, później żaden ze świadków niczego już nie 

widział; jedynie modlącą się na śniegu i mówiącą w przestrzeń dziewczynkę. 

Objawienia w Beauraing i Banneux zostały w roku 1949 uznane przez Kościół za 

autentyczne. Zatwierdzono też kult Matki Bożej z Beauraing. Przed jej figurą w miejscu 

objawień modlił się również Jan Paweł II. 

W tym samym roku, kiedy Kościół uznał oficjalnie objawienia w Beauraing i 

Banneux, 9 października trzy dziewczynki w wieku dziesięciu lat i jedna jedenastoletnia 

zbierały liście w lasku na peryferiach Heroldsbach, miasteczka w pobliżu Bambergu w Dolnej 

Frankonii. Nad jednym z drzew ukazały im się świetliste litery IHS. Po chwili napis zniknął i 

pojawiła się ubrana na biało postać kobieca. Po kilkunastu minutach, wciąż milcząc, wzniosła 

się w niebo. 

Jeszcze tego samego wieczoru dziewczynki wróciły do lasu ze swoimi matkami i 

ponownie ujrzały „Panią”, ale dorośli nie. Następnego dnia grono „widzących” powiększyło 

się o kolejnych siedmioro dzieci w wieku 10–13 lat. 13 października postać po raz pierwszy 

się odezwała, wyrażając życzenie, by ludzie modlili się żarliwie. Z czasem dzieciom zaczął 

towarzyszyć coraz liczniejszy tłum, ale, podobnie jak w Fatimie, wizje docierały tylko do 

dzieci. Dopiero w październiku 1950 r. „Pani” objawiła się kilkuset innym wiernym. 

Wcześniej, bo 5 lutego 1950 r., nastąpił pierwszy kontakt dotykowy – jedno z dzieci podało 

rękę objawiającej się postaci. 13 marca 1951 r. dzieciom ukazało się wielu świętych i papieży, 

a nawet Trójca Święta (Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty pod postacią synogarlicy). Dzieci 

przyjmowały z rąk Jezusa „mistyczną Komunię św.”. Doszło także do „cudu słońca”, 8 

grudnia 1949 r., podobnego jak w Fatimie. 

Objawienia w Heroldsbach trwały trzy lata, do października 1952 r. Kościół nie uznał 

ich prawdziwości. Przede wszystkim dlatego, że „widzący” świadomie bądź nieświadomie 

odwoływali się do wydarzeń w Fatimie. Np. do pierwszej rozmowy z „białą Panią” w 

Heroldsbach doszło 13 października, a więc dokładnie w rocznicę „cudu słońca” w Fatimie. 

Ponadto, w czerwcu 1950 r. postać oświadczyła, że jest Różaną Królową i że nie należy jej 

mylić z Królową Różańca, tj. Panią z Fatimy. Kościelnych przeciwników objawień raziły też 

naiwne, dziecinne opisy wizji. Prawdopodobnym powodem odrzucenia objawień w 

Heroldsbach była też obawa hierarchów Kościoła o to, że nadmiar objawień może zniweczyć 

ich wyjątkowość; może je spospolitować. 

Decyzja Kościoła o odrzuceniu objawień w Heroldsbach postawiła jego uczestników i 

zwolenników w trudnej sytuacji. Proboszcza miejscowej parafii, początkowo sceptycznego, a 

potem wierzącego w prawdziwość objawień, karnie przeniesiono. Sześcioro dzieci, 

upierających się przy swoich wizjach, nakłaniano do posłuszeństwa i wyrzeczenia się 

„kłamstw”, aż wreszcie je ekskomunikowano. Podobnie kilkoro dorosłych. 

Większość osób, które jako dzieci doznawały wizji, konsekwentnie utrzymywało 

przez całe życie, że mówiły prawdę. Ich relacje były często oparte na wspomnieniach, ale 

inne sławne objawienia XX w. dają szansę obserwowania tych tajemniczych zjawisk niejako 

in statu nascendi. To trwające wciąż objawienia w Medjugorie. 

Rozpoczęły się 24 czerwca 1981 r. Dwie dziewczynki, siedemnastoletnia Vicka 

Ivankowić i szesnastoletnia Mirjana Dragicević, pasły owce. W pewnym momencie 

zobaczyły na wzgórzu Podbrdo świetlistą postać młodej kobiety w koronie z gwiazd. Od razu 

pomyślały, że to Matka Boża, ale przestraszyły się i uciekły. Wróciły z czworgiem innych 
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dzieci. Także oni dostrzegli „Panią”. Kolejnego dnia do dzieci przyłączyli się dorośli. Nie 

zobaczyli oni tajemniczej postaci, ale zaobserwowali dziwne światło. 

12 sierpnia władze zakazały dzieciom wstępu na górę Podbrdo. Przez pewien czas 

objawienia odbywały się w innych miejscach; później (aż do dzisiaj) w zakrystii kościoła w 

Medjugorie. 

„Widzący” i sam przebieg objawień zostali poddani wielu badaniom. Psychologowie 

nie stwierdzili, aby dzieci ulegały halucynacjom. Nie wykryto też żadnych zaburzeń 

zdrowotnych. 

Realność objawień maryjnych wymyka się jednoznacznej interpretacji. Czy 

rozpatrywać je na płaszczyźnie duchowej, psychologicznej czy też fizycznej? Nie ułatwiają 

oceny rozmaite sprzeczności, będące, jak się zdaje, cechą wielu objawień. Na przykład, w 

relacjach Łucji dos Santos, dotyczących objawień w Fatimie, doszukano się wielu 

nieścisłości, pomyłek i nawet... rażących błędów teologicznych! Dlatego ich wartość jest 

wątpliwa. Podobnie jak słynnych tajemnic fatimskich. Dwie pierwsze ujawniono w 1942 r., 

zaś trzecią, rozpalającą wyobraźnię świata przez kilka dziesięcioleci, dopiero w roku 2000. 

Żadna z nich nie wniosła nic, co przybliżyłoby nas do rozwiązania zagadki objawień 

maryjnych. 

Pozostaje jednak „cud słońca”. Widziało go zbyt wielu ludzi, by uznać to za wytwór 

wyobraźni. Czym zatem był? Istnieje kontrowersyjna hipoteza (ale czy bardziej 

kontrowersyjna od uznania tego za cud?), że zjawisko to jest dowodem nie na prawdziwość 

objawień w Fatimie, ale na realność... UFO. 

Efekty kolorystyczne i świetlne, występujące podczas „cudu słońca”, są bowiem 

typowe dla wielu obserwacji UFO i można je zaliczyć tzw. kul świetlnych. Inne elementy 

objawień w Fatimie także noszą znamiona UFO. Podczas piątego objawienia z nieba padały 

białe płatki, przypominające śnieg, znikające przed dotknięciem ziemi. Zjawisko to, znane w 

literaturze ufologicznej jako „anielskie włosy”, było wielokrotnie obserwowane. 

Charakterystyczny jest także raptowny spadek temperatury podczas niektórych „widzeń”; 

zjawisko to spotyka się również w trakcie bliskich spotkań z UFO. 

Inne objawienia także nie są wolne od zjawisk, które można przypisać manifestacji 

UFO. Ale najdobitniej chyba przemawia na korzyść tej hipotezy „krzyż w trawie” w 

Eisenberg. 

Pojawił się 6 września 1956 r. na podwórzu rodziny Lex w Eisenberg, w Austrii. 

Miejsce nie było przypadkowe, gdyż sześcioletnia Anne Marie Lex przeżyła tam wcześniej 

objawienie, także zresztą noszące cechy UFO (zobaczyła kulę świetlną i białą postać). W tym 

samym miejscu – tyle że dopiero w dwa lata później – pojawił się w trawie odcisk krzyża, o 

ramionach długości 1 m. Kiedy sprawa stała się głośna, miejsce znalazło się pod nadzorem 

policji, a potem nawet postawiono płot. Krzyż jednak nie zniknął. Przykryto go później 

żelazną, ażurową kopułą. W jego obrębie nadal rośnie tylko mech, czym wyraźnie odróżnia 

się od otaczającej trawy. Mimo to, przeprowadzone badania naukowe próbek ziemi z obrębu 

krzyża nie wykazały nic szczególnego. Wykluczono też fałszerstwo przy użyciu środków 

chwastobójczych. 

Czy to tylko przypadkowe zbieżności? Co uznać za cud, a co „tylko” za niewyjaśnione 

zjawisko? 

Teologowie, w celu zbadania, czy dane zjawisko można traktować jako cud, 

opracowali trzy etapy jego weryfikacji. Pierwszy, to weryfikacja naukowa, polegająca na 

stwierdzeniu, czy zjawisko daje się wytłumaczyć naukowo. Jeśli nie, następuje weryfikacja 

filozoficzna, czyli mówiąc w uproszczeniu, jeśli zjawisko jest niewytłumaczalne przez naukę, 

pozostaje odwołanie się do nieznanych jeszcze sił natury albo do sił ponadnaturalnych. Jest, 

oczywiście, możliwe, że zjawisko podlega jakiemuś prawu natury, którego jeszcze nie znamy. 

Ale jest też oczywiste, że to nieznane prawo nie może być sprzeczne z już znanymi. Dokładna 
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analiza może więc w niektórych przypadkach wykazać, że dane zjawisko nie może być 

efektem działania praw natury, zarówno znanych, jak i nieznanych. Pozostają wówczas tylko 

siły ponadnaturalne. I wreszcie trzeci etap weryfikacji – weryfikacja teologiczna. Aby jakieś 

zjawisko można było uznać kanonicznie za cudowne, trzeba uwzględnić kontekst religijny, a 

zwłaszcza wykazać, że nie jest sprzeczne z dogmatami wiary. 

Postęp nauki skłania do ostrożności również Kościół. Pouczający może być przykład 

paranormalnych uzdrowień w Lourdes. Z ok. 6 tys. uzdrowień, jakie miały miejsce w latach 

1858–1972 Kościół uznał za cudowne 62. Ale od wielu lat – już żadnego. Trudno 

podejrzewać, by wyczerpała się cudowna moc tamtejszej wody. Zatem jest to skutek rozwoju 

medycyny, która przypadków dawniej nieuleczalnych już za takie nie uważa. 

Anonimowy przedstawiciel Kurii rzymskiej powiedział w 1977 r. dziennikarzowi „Die 

Welt”, że w samych Włoszech jest około dwustu osób przeżywających objawienia Matki 

Boskiej, dlatego Kościół musi w tej kwestii zachować daleko posuniętą ostrożność. 

Nie sposób choćby pobieżnie przedstawić argumentów za i przeciw wierze w 

objawienia maryjne. Wierni nie mają wątpliwości. Sceptycy będą zapewne zawsze twierdzić 

– podobnie jak ludzie negujący istnienie UFO, których mogłoby przekonać jedynie 

wylądowanie latającego spodka na trawniku przed Białym Domem lub na placu Czerwonym 

w Moskwie – że uwierzą, kiedy Madonna objawi się na placu Św. Piotra w Rzymie. Ale czy o 

to chodzi w religii? Chrześcijaństwo – i nie tylko ono, rzecz jasna – opiera się przecież na 

wierze; nie na dowodach. 
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Życie w rytmie sinusoidy 
 
 

 

Wszyscy znamy to uczucie, kiedy nam się nic nie chce, a jeśli już coś zrobimy, to na 

pewno się nie uda, a jeśli nawet się uda – nikogo to nie obejdzie. Dlaczego zdarzają się owe 

feralne dni? Czy są wynikiem pecha, złośliwości rzeczy martwych, czy może zmian 

ciśnienia? 

Na początku naszego wieku prof. Hermann Svoboda z Uniwersytetu Wiedeńskiego i 

niemiecki lekarz, Wilhelm Fliess, stwierdzili niezależnie od siebie występowanie u człowieka 

tak zwanych cykli – fizycznego i emocjonalnego. Pierwszy trwa 23 dni, drugi – 28. Nieco 

później, bo w latach 20., austriacki inżynier, Alfred Teltscher, odkrył 33-dniowy cykl 

intelektualny, stosunkowo najtrudniej uchwytny. 

Pierwsza połowa każdego cyklu to dni dodatnie, druga – ujemne. Faza wznosząca 

cyklu fizycznego sprzyja wysiłkowi wymagającemu sprawności mięśni; w fazie opadającej – 

najlepiej zbytnio nie nadwerężać organizmu. Ludzie znajdujący się w dodatniej fazie cyklu 

emocjonalnego są znacznie bardziej serdeczni i nastawieni pozytywnie do otoczenia, niż 

wówczas, gdy wykres ich cyklu zmierza ku wartościom ujemnym – stają się wtedy 

nietolerancyjni, łatwo wpadają w złość. Wreszcie, cykl intelektualny – umysł człowieka 

pracuje najsprawniej i przyswaja wiedzę najszybciej w dodatniej fazie cyklu. 

Ponieważ cykle są nierównej długości, nieustannie względem siebie się przesuwają. 

Złe samopoczucie może się zatem nakładać na kiepską formę fizyczną, a jeśli dojdzie do tego 

jeszcze kryzys intelektualny, wpadamy w prawdziwy dołek. Za dni krytyczne dla każdego 

cyklu uważa się moment, w którym linia wykresu przecina poziom zerowy, zmierzając ku 

wartościom dodatnim bądź ujemnym. Dni podwójnie krytyczne następują wówczas, gdy 

równocześnie wypadną dni zerowe dwóch cykli, co zdarza się kilka razy w roku. Raz na rok 

przytrafia się dzień szczególnie niebezpieczny – kiedy zbiegają się w punkcie zerowym trzy 

cykle. Lepiej wówczas nie wychodzić z domu. Może się to okazać ryzykowne również wtedy, 

gdy w dwóch cyklach mamy dzień podwójnie krytyczny, a w trzecim maksimum lub 

minimum. 

Co może nam grozić w dni krytyczne? W cyklu intelektualnym myślimy wolniej i 

mniej sprawnie, co bywa ryzykowne, gdy nasze życie zależy od szybkiego rozwiązania 

jakiegoś problemu. Dni krytyczne w cyklu fizycznym niosą podatność na wszelkiego typu 

urazy i wypadki. Niebezpieczne są również dni krytyczne w cyklu emocjonalnym – tu 

głównym zagrożeniem jest nerwowość mogąca prowadzić do nieuwagi. 

Data urodzenia wyznacza początek wszystkich trzech cykli, na niej też opiera się 

wykreślanie biorytmów. Aby tego dokonać, należy policzyć dni, które upłynęły od dnia 

narodzin (uwzględniając, oczywiście, lata przestępne), a następnie podzielić je przez liczbę 

dni w danym cyklu. Wynik oznacza liczbę pełnych cykli, jakie przeżyliśmy, natomiast reszta 

określa, ile dni minęło od ostatniego początku cyklu. Za początek uznaje się dzień, w którym 

sinusoida przekracza punkt zerowy, pnąc się w górę. Osoby, które urodziły się późnym 

wieczorem, powinny potraktować jako datę swojego urodzenia dzień następny. 

Szczególne nasilenie zainteresowania biorytmami przypadło na lata 70. Próbowano 

zbadać współzależność między występowaniem dni krytycznych a wypadkami przy pracy, 

jednak nie uzyskano statystycznie znaczących wyników. Testy te, przeprowadzone przez 

Urząd Odszkodowań dla Robotników w Kolumbii Brytyjskiej, obejmowały 13 tys. 
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wypadków. Także badania ponad 8 tys. wypadków powietrznych, przeprowadzone przez 

dowództwo amerykańskiego lotnictwa wojskowego w 1976 r., niczego nie wykazały. 

W biznesie jednak znaczenie ma każdy szczegół mogący wpłynąć na zwiększenie 

bądź obniżenie zysków. Dlatego w roku 1975 ponad 2 tys. japońskich przedsiębiorców 

zdecydowało się zastosować biorytmy do takiego planowania pracy, by maksymalnie 

wykorzystać dni korzystne pracowników, a zarazem zminimalizować groźbę wypadków w 

ujemnej fazie cyklu. Wielu biznesmenów twierdziło później, że wydajność pracy w ich 

przedsiębiorstwach wzrosła, przy równoczesnej poprawie bezpieczeństwa. Podobne działania 

podjęły też linie lotnicze United Airlines, zachęcając pracowników do sprawdzania swoich 

biorytmów na udostępnionym komputerze. Warto pamiętać, że komputery w latach 70. nie 

były tak powszechnym narzędziem, jak teraz. Ilość osób, które miały możliwość zetknięcia 

się z tym cudem techniki, była znikoma. 

Obecnie na rynku oprogramowania komputerowego znajduje się wiele programów, 

umożliwiających nie tylko błyskawiczne wykreślenie biorytmów, ale także sprawdzenie 

biopowinowactwa z drugą osobą. Wystarczy znać jej dokładną datę urodzenia, by przekonać 

się, na ile pasujemy do siebie fizycznie, psychicznie i intelektualnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

Zimna wojna psychoszpiegów 
 

 

 

Zimna wojna prawie pół wieku paraliżowała świat. Wyścig zbrojeń i mniej lub 

bardziej otwarte zmagania toczyły się na wszystkich kontynentach, morzach, a nawet w 

kosmosie. Za cichych bohaterów zimnej wojny uważa się, nie bez racji, szpiegów. Ale 

najbardziej chyba niezwykła, a zarazem najmniej znana, była rywalizacja między 

mocarstwami w dziedzinie... szpiegostwa parapsychicznego. 

Już w latach 60. CIA zaczęła obawiać się postępów Rosjan w wykorzystywaniu ludzi 

o specyficznych uzdolnieniach do takich celów, jak komunikacja za pomocą telepatii, 

telepatyczna hipnoza, czyli zdalne oddziaływanie na umysły innych osób, np. polityków, oraz 

szpiegostwo na odległość. Na początku lat 70. agencja zwróciła się do naukowców 

zatrudnionych w Instytucie Badawczym Stanforda, w Menlo Park, w Kalifornii, o zbadanie 

niektórych zjawisk paranormalnych. Wstępne eksperymenty okazały się tak fascynujące, że 

naukowcy, początkowo sceptyczni, na dobre „złapali bakcyla”. 

Uczestnikiem doświadczeń był znany jasnowidz Ingo Swann. Badacze podawali mu 

współrzędne jakiegoś miejsca na mapie, a jego zadaniem było jak najdokładniejsze opisanie 

tego, co się tam znajduje. Wyniki były obiecujące. Ale przełom w badaniach, potwierdzający 

ich przydatność militarną, nastąpił wiosną 1973 r. zupełnie przypadkiem. Naukowcy podali 

Swannowi współrzędne miejsca, gdzie znajdował się domek myśliwski kolegi jednego z 

agentów CIA. Swann opisał otoczenie, ale oprócz domku „dostrzegł” w pobliżu również 

jakieś dziwne instalacje i obiekty. Okazało się, że odkrył tajną stację nasłuchu satelitarnego 

jednej z agencji rządowych USA, o której istnieniu nie mieli pojęcia ani agenci, ani 

naukowcy, ani tym bardziej sam Ingo Swann. Był to zatem dowód nie tylko na prawdziwość, 

ale i dużą precyzyjność takiego sposobu rozpoznania. 

Takie zdolności nazywane są remote viewing. Na polski tłumaczy się to niezbyt 

precyzyjnie jako „odległe widzenie”. Tak naprawdę chodzi o widzenie zdalne, a więc nie 

swoimi oczami, ale oczami kogoś, kto znajduje się w danym miejscu. Za przykład może 

posłużyć oglądanie koncertu w telewizji – nie widzimy wykonawców bezpośrednio swoimi 

oczyma, ale „okiem” ustawionej przed estradą kamery. 

Odległe widzenie należy do zjawisk określanych mianem ESP (Extra Sensory 

Perception – percepcja pozazmysłowa, a więc postrzeganie bez udziału znanych zmysłów). 

Termin ten spopularyzował w 1934 r. dr Joseph Banks Rhine z Duke University w Durham, w 

Północnej Karolinie. Choć parapsychologię zgłębiano od schyłku XIX w., kiedy to w 

Londynie, w 1882 r., powstało Towarzystwo Badań Parapsychicznych, Rhine był pierwszym 

naukowcem, który zaczął przeprowadzać eksperymenty laboratoryjne, zaś do określania 

wyników używał nowoczesnych metod statystycznych. Wprowadził do badań tzw. karty 

Zenera (karty ESP) – zestaw 25 kart, z których na każdej znajduje się jeden z pięciu symboli: 

kwadrat, krzyż, koło, gwiazda, linie faliste. Zadaniem badanego było odgadnięcie, jaka karta 

będzie następna lub na której skupił swoją uwagę eksperymentator. Po serii prób określano 

statystyczne prawdopodobieństwo uzyskania określonych wyników. Jeśli były one tak dobre, 

że przypadek wydawał się mało prawdopodobny, istniała przesłanka, by je uznać za przejaw 

działania ESP. 

Istnieje kilka eksperymentów uważanych za klasyczne dowody na istnienie ESP. 

Jednym z nich jest tzw. eksperyment Pearce’a–Pratta, prowadzony od 1933 do 1934 r. na 
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Duke University. Dotyczył on jasnowidztwa, a polegał na odgadywaniu przez Huberta E. 

Pearce’a symboli na kartach Zenera, wybieranych przez Josepha Pratta. Obaj uczestnicy 

znajdowali się w odległych od siebie budynkach campusu. Wykonano 1850 prób. Gdyby 

odpowiedzi Pearce’a były przypadkowe, powinien trafnie odgadnąć symbole na 370 kartach. 

Tymczasem liczba prawidłowych odpowiedzi wyniosła 588. Prawdopodobieństwo przypadku 

wynosiło jeden do dwudziestu dwóch bilionów. 

Aby uniknąć krytyki ze strony sceptyków, posądzających eksperymentatorów nie 

tylko o błędy, ale także o zmowę z badanymi i oszustwo, wymyślono maszynowe testy na 

ESP. Pierwszy taki test przeprowadzono w 1962 r., w Laboratorium Badawczym Sił 

Powietrznych w Cambridge. Generator liczb losowych wybierał liczbę od 0 do 9, którą musiał 

odgadnąć badany. W eksperymencie uczestniczyło 37 osób i wszystkie one uzyskały wyniki 

w granicach przypadku. W kilka lat później skonstruowano aparat do generowania liczb 

losowych oparty na rozpadzie radioaktywnym. Elektrony, powstające w wyniku rozpadu, 

trafiały do licznika Geigera, który z kolei decydował, która z czterech lampek o różnej barwie 

zostanie zapalona. Badany miał odgadnąć, jaka lampka zapali się następna. W 1969 r. 

ogłoszono wyniki, w których trzech uczestników uzyskało rezultaty daleko przekraczające 

statystyczną średnią. 

W Instytucie Stanforda, równolegle z tajnymi badaniami nad parapsychicznym 

szpiegostwem, w których uczestniczył Ingo Swann, profesorowie Russell Targ i Harold 

Puthoff prowadzili jawne eksperymenty nad „odległym widzeniem”. Pomysł był prosty. 

Grupa eksperymentatorów wyruszała w jakieś miejsce w USA lub za granicą, a badany miał 

narysować bądź opisać miejsce, do którego dotarli. Potem porównywano rysunek ze 

zdjęciami. Wyniki były spektakularne – wiele rysunków nie pozostawiało wątpliwości, że 

badani w jakiś sposób „widzieli” szkicowane miejsca. Co więcej, ta zdolność nie była 

uzależniona od odległości – równie wyraźnie postrzegali miejsca leżące w pobliżu instytutu, 

jak i na drugiej półkuli. 

Jest oczywiste, że takie rezultaty mogły tylko zachęcić tajną grupę pracującą z Ingo 

Swannem do jeszcze większego wysiłku. Stopniowo do Swanna dołączyli inni ludzie o 

podobnych zdolnościach i utworzono specjalną jednostkę „odległych obserwatorów”, 

podległą armii USA. Wykonywali oni zresztą zadania także dla innych zleceniodawców: CIA, 

marynarki, Agencji Antynarkotykowej. 

W 1983 r. Swann opracował nową technikę szkolenia „odległych obserwatorów”, 

dzięki której prawie każdy człowiek mógł osiągnąć dobre rezultaty w remote vieving. 

Wkrótce powstała więc druga jednostka psychoszpiegów. Był to szczytowy moment w 

parapsychicznej zimnej wojnie. Jednak po aferze Iran-contras, u schyłku lat 80. wzmogły się 

w Stanach Zjednoczonych kontrole wszelkich tajnych programów wywiadowczych i 

militarnych, co spowodowało oficjalne zamknięcie projektu. Ingo Swann odszedł z pracy w 

1989 r. 

Po latach zdradził nieco szczegółów swojej działalności. Podobno najlepsze rezultaty 

uzyskiwano przy określaniu położenia konkretnych ludzi, np. Muammara Kadafiego. Jeden z 

„obserwatorów” potrafił wykrywać urządzenia nuklearne, gdyż widział wokół nich zieloną 

aurę. Kilku psychoszpiegów wykorzystywano jeszcze w czasie Wojny w Zatoce, na początku 

lat 90., do lokalizowania wyrzutni rakiet SCUD. 

Badania zostały oficjalnie zakończone. Nikt jednak nie wie, co się stało z pozostałymi 

„odległymi obserwatorami” i dla kogo obecnie pracują. 
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Walka dnia z nocą 
 

 

 

20 marca to z wielu powodów dzień niezwykły. Kończy się wówczas zima, a zaczyna 

wiosna. Dochodzi do swego rodzaju walki. Dzień zmaga się z nocą i przez tę jedną dobę są 

sobie równe – zjawisko to nosi nazwę równonocy wiosennej. Zima, podczas której noce są 

dłuższe niż dni, ustępuje wiośnie, podczas której długość dnia ciągle wzrasta aż do letniego 

przesilenia, gdy rozpoczyna się proces odwrotny. 

Dziś te astronomiczne zmagania nie mają dla nas już takiego znaczenia, jak dla 

naszych przodków. Z wiekowej tradycji pozostało nam topienie Marzanny, które coraz 

częściej ustępuje tradycji zupełnie nowej – Dniu Wagarowicza. 

A jednak kalendarzowe przejście od zimy do wiosny także w naszych racjonalnych 

czasach odgrywa dużą rolę, choć mało kto wie, że wiosenne zrównanie dnia z nocą legło u 

podstaw dwóch dość kontrowersyjnych zjawisk naszych czasów: ruchu New Age i... 

poszukiwania zaginionych cywilizacji. 

 

Ziemia się zatacza 
 

W kalendarzu astronomicznym są cztery dni szczególne. To początki czterech pór 

roku. Zacznijmy od wiosny. Jak już wspomnieliśmy, nadchodzi ona wraz z wiosenną 

równonocą, 20 marca. Lato rozpoczyna się letnim przesileniem 21 czerwca – dzień osiąga 

wówczas swą największą długość i zaczyna się skracać aż do równonocy jesiennej, 21 

września. Czwarty ważny punkt to przesilenie zimowe, 21 grudnia, od którego dni stają się 

coraz dłuższe. 

Występowanie pór roku jest wynikiem nachylenia osi obrotu Ziemi do płaszczyzny 

orbity. Odchylenie od pionu wynosi 23,5°. Ziemia krąży zatem wokół Słońca jakby 

„przechylona” na jedną stronę. Gdy półkula północna, na której żyjemy, pochyla się ku 

Słońcu, panuje u nas lato, kiedy natomiast odchyla się dalej od Słońca – przychodzi zima. 

Ale orbitowanie wokół Słońca i obrót wokół osi to nie jedyne ruchy, jakie wykonuje 

nasza planeta, choć najbardziej widoczne i znane. Szczególnie istotna dla naszych rozważań 

jest tzw. precesja. Co to takiego? Otóż, Ziemia nie jest idealną kulą. Oddziaływania 

grawitacyjne Księżyca i Słońca, a także spłaszczenie na biegunach wynikające z ruchu 

wirowego powodują, że planeta jakby się kołysze. Jej oś obrotu nie tkwi nieruchomo, ale 

powoli krąży. Najlepiej wyobrazić to sobie na przykładzie dziecięcego bąka. Rozpędzony 

wiruje wokół własnej osi, ale kiedy zaczyna zwalniać, na ten ruch wirowy nakłada się 

wolniejszy ruch okrężny, kołyszący. 

Precesja to proces niezwykle powolny. Ziemska oś zatacza pełny okrąg w czasie 25 

776 lat. Taki ruch trudno odkryć, ale jest to możliwe przy odpowiednio długo trwających 

obserwacjach. Trzeba tylko uważnie badać ruch Słońca i gwiazd. 

Już od zamierzchłych czasów znamy 12 znaków zodiaku. Są to gwiazdozbiory, na 

których tle kolejno wschodzi Słońce. Mówimy więc, że Słońce znajduje się w znaku Raka czy 

Skorpiona. Szczególnie ważnym dla starożytnych cywilizacji momentem roku było wiosenne 

zrównanie dnia z nocą. Słońce tego dnia wschodzi w znaku Ryb. Ale czy zawsze tak było? 

Otóż, nie. Zależy to bowiem od precesji. Kołysanie się ziemskiej osi powoduje, iż wschód 

Słońca w czasie wiosennej równonocy przesuwa się z gwiazdozbioru do gwiazdozbioru. Cykl 
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ten trwa bardzo długo – w jednym gwiazdozbiorze Słońce „mieszka” przez ok. 2160 lat. Tyle 

trwa dana era astrologiczna. Obecnie żyjemy u schyłku Ery Ryb. 

 

Mityczna nauka 
 

Na temat znaczenia i roli mitów panują rozmaite opinie – od odmawiania im 

jakiejkolwiek wartości, aż po doszukiwanie się w nich rzeczywistej wiedzy zapisanej 

specyficznym językiem. 

Każdy lud miał swoją mitologię. Wiele z tych opowieści – i to nieraz pochodzących z 

odległych w czasie i przestrzeni miejsc – zawiera wspólne elementy. Jednym z najbardziej 

znanych i rozpowszechnionych na całej kuli ziemskiej jest mit o potopie. Ale są i inne. 

Niektóre na pozór nie zawierają żadnej sensacyjnej treści. Lecz wytrwali badacze odnajdują w 

nich elementy, zdające się świadczyć o istnieniu swego rodzaju kodu, służącego do 

przechowywania i przekazywania zapomnianej wiedzy. 

Czy możliwe, aby historia o przygodach bogów bądź ludzi zawierała ściśle naukowe 

treści? Na pozór to absurd. Ale zastanówmy się. Przeciętny czytelnik dzisiejszych gazet nie 

jest naukowcem. Doniesienie prasowe o nowym odkryciu musi być zatem zredagowane takim 

językiem, aby było zrozumiałe dla laika. Jest zatem uproszczone i opowiedziane stylem 

zupełnie nie akademickim. Wyobraźmy sobie teraz kapłanów-uczonych dawnych epok. 

Jakiego języka musieliby użyć, gdyby chcieli przekazać swą wiedzę zwykłym śmiertelnikom? 

Czy aby nie języka baśni i mitów? 

Jaki to ma związek z precesją? Badaczy zaintrygowały liczby występujące w mitach – 

liczby osób, zwierząt, przedmiotów itp. Jako pierwsi zwrócili na to uwagę w swojej, 

opublikowanej w 1969 r., książce „Młyn Hamleta” profesorowie Hertha von Dechend z 

Uniwersytetu Frankfurckiego oraz Giorgio de Santillana z Massachusetts Institute of 

Technology. Odnaleźli oni w mitach wiele wzmianek, w których powtarzały się pewne liczby 

i ich wielokrotności. Na przykład, w skandynawskiej legendzie o wilku Fenrirze i jesionie 

Yggdrasil jest mowa o tym, że przez każde z 540 drzwi Walhalli wybiegło 800 wojowników 

do ostatecznej rozprawy w bitwie bogów. Jak łatwo policzyć, wojowników tych musiały być 

432 tys. Czy to liczba przypadkowa? Dechend i Santillana uważają, że nie. Może ona być 

wielokrotnością liczby 4320, która określa, ile lat potrzebuje Słońce na przebycie dwóch 

konstelacji zodiakalnych (tj. er). 

Przykład ten można by uznać za naciągany, gdyby nie fakt, że autorzy przytaczają ich 

znacznie więcej. Za liczby kodu precesyjnego w mitach uznają również: 72 (tyle lat musi 

upłynąć, aby punkt wschodu słońca w dniu równonocy przesunął się o jeden stopień kątowy), 

108 (72 plus połowa z 72, czyli 36), 2160 (ilość lat przypadających na jedną erę) i wiele 

innych, w różnych układach i kombinacjach. Co prawda, wszystkie te działania przypominają 

trochę odkrywanie tajemnicy piramid za pomocą matematyki, ale entuzjaści wierzą, że kod 

precesyjny jest prawdziwym artefaktem, śladem zapomnianej wiedzy zaginionej cywilizacji. 

Czy jest możliwe, aby starożytne ludy wiedziały o precesji? Trudno orzec, lecz wiedza 

astronomiczna niektórych cywilizacji była zdumiewająca. 

Obecnie posługujemy się kalendarzem gregoriańskim, w którym długość roku 

słonecznego wynosi 365,25 dnia. Dokładny czas, w jakim Ziemia okrąża Słońce, jest jednak 

nieco inny i wynosi 365,2422 dnia. Błąd wydaje się zatem niewielki. Ale Majowie już ponad 

tysiąc lat temu używali kalendarza, w którym rok liczył 365,2420 dnia, a więc błąd był 

jeszcze mniejszy. 

To nie wszystko. Najnowsze osiągnięcia astronomii pozwoliły obliczyć okres obrotu 

Księżyca wokół Ziemi na 29,530588 dnia. Tymczasem według Majów czas ten wynosił 

29,528395, a więc niemal tyle samo. W dodatku – warto o tym pamiętać – taką dokładność 

osiągnął lud, który nie używał nawet koła! 
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Z pewnością nie jest to dowód na znajomość przez starożytnych cyklu precesyjnego. 

Ale daje sporo do myślenia. Naturalnym wyjaśnieniem źródeł owej nadzwyczajnej wiedzy 

dawnych ludów – i to rozdzielonych przepaścią czasu i przestrzeni – byłoby przyjęcie, że 

istniała niegdyś wysoko rozwinięta cywilizacja dysponująca taką wiedzą i że okruchy tej 

wiedzy, zakodowane w mitach i legendach, przetrwały aż do dzisiaj. 

 

Nowa wspaniała era 
 

Precesja, dzięki której żyjemy w Wieku Ryb, sprawi, iż już wkrótce rozpocznie się 

słynna Era Wodnika. To ni mniej, ni więcej, tylko ów nowy wspaniały świat opiewany przez 

wyznawców ruchu New Age (ruch Nowej Ery). Wejście weń również będziemy zawdzięczali 

wiosennej równonocy. 

Nie ma zgody, kiedy to nastąpi – za dziesięć, sto czy dwieście lat. A może już 

nastąpiło? Rzecz bowiem nie tyle w uwarunkowaniach astronomicznych, co w społecznych. 

New Age to utopia, a nie tak łatwo – jak doskonale wiemy z własnego doświadczenia – 

doczekać się spełnienia utopii. 

Oddziaływanie ruchu New Age – nawet jeśli nie bezpośrednie – można dostrzec w 

ekspansji wszelkiego rodzaju wiedzy alternatywnej. Renesans okultyzmu, magii, 

parapsychologii, rozwój nowych kultów i religii, odwrót od materializmu i racjonalizmu, 

wszystko to, w taki czy inny sposób, stanowi odpowiedź na tęsknotę za Erą Wodnika. 

O skali tych zjawisk świadczą liczby. We Francji działa ok. 60 tys. wróżbitów, magów 

i okultystów. W Wielkiej Brytanii jest ponad 8 tys. osób uprawiających czarną magię. 

Narodowy Związek Spirytystów w Stanach Zjednoczonych skupia 500 kościołów, do których 

należy ponad 18 tys. wyznawców. W Polsce niemal jedna trzecia osób skorzystała choć raz w 

życiu z pomocy uzdrowiciela. Ponad połowa Polaków uważa, że umysł ludzki posiada 

parapsychiczne właściwości. W istnienie zjawisk nadprzyrodzonych wierzy trzy czwarte 

Europejczyków i Amerykanów. 

Złośliwi proponują prosty test na stwierdzenie, czy jesteśmy potencjalnymi 

zwolennikami New Age: jeśli kiedyś oglądaliśmy serial „Przystanek Alaska” – to odpowiedź 

brzmi „tak”. 
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UFO na celowniku 
 

 

 

Pisząc o obserwacjach UFO koncentrujemy się na ogół na Stanach Zjednoczonych, 

bowiem tam to zjawisko – nieważne, czy uznamy je za fizyczne, czy kulturowe – miało swój 

początek i tam też występowało w najpełniejszym wymiarze. Nie powinniśmy jednak przez to 

odnieść mylnego wrażenia, iż jest to zjawisko ściśle amerykańskie. Ponadto, większość 

doniesień o obserwacji dziwnych obiektów bądź świateł na niebie pochodzi od osób – 

nazwijmy to – nie związanych bezpośrednio ze sferą pojawiania się UFO. Piloci samolotów 

nieczęsto raportują o takich spotkaniach; a już szczególnie rzadko czynią to piloci wojskowi. 

Warto więc wiedzieć, że również polscy piloci wojskowi przez całe lata widywali UFO 

(zwane u nas NOL-ami: Niezidentyfikowanymi Obiektami Latającymi), tylko nie chcieli o 

tym meldować; a jeśli to robili, meldunki przepadały w sztabach. 

Zmarły w 2015 r. płk Ryszard Grundman, choć zastrzegał, że sam nigdy nie 

zaobserwował niczego, co można byłoby uznać za UFO, to jednak potwierdzał, że wielu jego 

kolegów, doświadczonych pilotów, opowiadało mu o swoich spotkaniach z czymś, czego nie 

potrafili zakwalifikować do żadnej ze znanych kategorii pojazdów powietrznych. 

Płk Grundman był absolwentem Akademii Sztabu Generalnego WP, byłym dowódcą 

słynnego pułku myśliwskiego „Warszawa”, byłym szefem Służb Ruchu Lotniczego Wojsk 

Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Ta ostatnia funkcja oznaczała pieczę nad całą 

przestrzenią powietrzną i wgląd we wszystkie zjawiska w niej zachodzące. 

 

Meldunki do szuflady 

 

W latach 80. płk Grundman, pod wpływem coraz większej liczby doniesień od swoich 

kolegów i podwładnych o niewyjaśnionych spotkaniach w trakcie lotów, rozpoczął 

gromadzenie relacji. Do tamtej pory nikt w polskim lotnictwie tym się nie zajmował. Polscy 

piloci widywali UFO, ale rzadko o tym meldowali. A jeśli nawet, meldunki ginęły gdzieś w 

szufladach przełożonych. 

Tak stało się, na przykład, w latach 50., gdy nad lotniskiem Modlin przeleciała kula 

świetlna z długim warkoczem ognia, co widziało wiele osób z personelu i obsługi naziemnej. 

Została też zarejestrowana przez stację radiolokacyjną. Po spisanych meldunkach słuch 

zaginął. 

Spektakularny przypadek wydarzył się nad Bałtykiem, w strefie przybrzeżnej, w 

latach 80. Do przechwycenia nieznanego obiektu wysłani zostali piloci na iskrach. Opisali oni 

swój cel jako obiekt w kształcie walca. Poprosili o zgodę na użycie broni i otrzymali ją. Nie 

zdołali jednak wystrzelić, gdyż UFO tak manewrował, by nie znaleźć się przed celownikami 

działek, po czym błyskawicznie się oddalił. Piloci określili jego postępowanie jako działanie 

inteligentne. Ze spotkania powstał meldunek, który wprawdzie także utknął w dowództwie, 

lecz spowodował założenie przez płk. Grundmana teczki „spraw niewyjaśnionych”. 

Symptomatyczny jest wypadek z roku 1980. W czasie złej pogody siedmiu pilotów 

brało udział w ćwiczeniach z przechwytywania celu. Kierownik lotu słuchał przez radio ich 

głosów. Nagle zamilkli. Potem jeden z nich zameldował: „Mam kłopoty z silnikiem. Wracam 

na lotnisko”. Zawrócili też pozostali. Dopiero na ziemi opowiedzieli, co zaszło. Otóż, w 
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pewnym momencie pojawił się obok eskadry UFO w kształcie spodka, wielkości trzech 

samolotów. Pulsował zmiennym światłem. Wykonywał gwałtowne manewry w odległości 

około 200–250 m. Zaczęły przerywać silniki samolotów. Jeden z pilotów zrobił kilka zdjęć z 

fotokaemu, czyli aparatu fotograficznego sprzężonego z działkiem. Żaden z pilotów nie 

zameldował jednak przez radio o spotkaniu z UFO. 

Na wywołanym później filmie rzeczywiście zauważono jakiś obiekt, był on jednak 

zbyt oddalony, by go zidentyfikować. Obiekt zarejestrowała stacja radiolokacyjna. Zdjęcia 

wraz z raportem wysłano do dowództwa korpusu we Wrocławiu. Tam przepadły. 

 

Na niebie i na ziemi 
 

W teczce płk. Grundmana znalazły się też przypadki wykraczające poza 

doświadczenia pilotów. 

W latach 60., w rejonie Białegostoku, zauważono wiszący nad ziemią tajemniczy 

obiekt w kształcie cygara. Oficer operacyjny z centralnego stanowiska dowodzenia 

zawiadomił najbliższą jednostkę milicji, skąd wyjechał patrol, który potwierdził obserwację. 

Następnie na miejsce udali się uzbrojeni żołnierze, którzy poprosili o pozwolenie na otwarcie 

ognia, jednak oficer odmówił. Obiekt oddalił się w kierunku wschodnim. Wykryły go 

wówczas białoruskie stacje radiolokacyjne. 

Podobne wydarzenie miało miejsce w 1983 r., w rejonie Kobyłki pod Warszawą. Na 

centralne stanowisko dowodzenia zadzwonił oficer dyżurny WSW, meldując, iż mieszkańcy 

donieśli mu, że w lesie dzieje się coś dziwnego. Wysłany patrol stwierdził, iż nad leśną 

polaną unosi się obiekt w kształcie cygara o długości około 50 m, wiszący około 10 m nad 

ziemią i emitujący pulsujące światło. Obiekt po przybyciu żołnierzy odleciał. 

 

Spotkania z niewiadomym 
 

Niezwykle trudno określić w powietrzu odległość od celu i jego charakterystykę. Stąd 

ostrożność pilotów w relacjonowaniu swoich obserwacji. Niektóre meldunki przekazują 

jednak zaskoczenie i zdumienie wywołane zetknięciem się z niewytłumaczalnym zjawiskiem. 

Warto zacytować za płk. Grundmanem fragmenty meldunków złożonych przez jego kolegę, 

gen. Apoloniusza Czernowa, późniejszego wieloletniego dowódcę korpusu we Wrocławiu: 

„Któregoś dnia skierowano mnie w rejon Jeleniej Góry, Zgorzelca i Świdnicy celem 

przechwycenia balonu zwiadowczego zza zachodniej granicy. Balonu nie przechwyciłem, 

gdyż zdążył się on przemieścić nad terytorium Czechosłowacji. Wracałem na wysokości 8000 

m. Było południe, zachmurzenie małe. Gdy znalazłem się w rejonie Świdnicy, z lewej strony, 

na godzinie dziesiątej, dostrzegłem jakiś obiekt. Początkowo myślałem, że to kolejny balon. 

Zameldowałem o obiekcie na stanowisko dowodzenia, z którego otrzymałem zgodę na 

przechwycenie dostrzeżonego obiektu, pod warunkiem że wystarczy mi paliwa. Skierowałem 

mojego Lima-5 w stronę balonu. Określiłem, że jest on w odległości około 15 km. Gdy 

zbliżyłem się, zaskoczył mnie kształt domniemanego balonu i jego barwa. Obiekt 

przypominał kształtem cygaro ustawione pod kątem 45 stopni do poziomu, o barwie 

srebrzystopomarańczowej, pulsujące dziwnym światłem. Byłem zaskoczony i zdumiony tym 

widokiem. Poprosiłem o pozwolenie zestrzelenia. Przeładowałem działka i zbliżyłem się do 

obiektu. Stała się w tym momencie rzecz dziwna. Cel, zamiast się przybliżyć, zaczął uciekać 

w górę z prędkością wznoszenia kilkakrotnie większą niż możliwości mojego samolotu. 

Oddalał się w kierunku północnym. W tym czasie osiągnąłem wysokość 14.500 m, 

maksymalną dla mojego samolotu. Obiekt znajdował się o 2000 m wyżej i w odległości 12–

15 km. Zmienił barwę na bardziej pomarańczowoczerwoną, po czym po kilkunastu sekundach 
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zgasł i zniknął. Musiałem wracać. Po wylądowaniu dowiedziałem się, że wojskowe stacje 

radiolokacyjne obiektu nie zarejestrowały”. 

Inny meldunek: „1 października 1958 r. wykonywałem lot w składzie pary, na 

przechwycenie. Na wysokości 4000 m usłyszałem przez radio głos drugiego pilota: Uwaga, 

goni nas coś wielkiego. Była godzina 21. Obejrzałem się. Zobaczyłem jasny, świecący 

pomarańczowożółtym światłem obiekt wielkości Księżyca w pełni, lecący wprost na nas. 

Poderwaliśmy maszyny, a obiekt przeleciał z dużą prędkością pod nami. Zameldowałem o 

tym na stanowisko dowodzenia, z którego rozkazano nam rozpoznanie NOL-a. 

Skierowaliśmy samoloty w pościg za obiektem, lecz pomimo prędkości 960 km/godz. obiekt 

szybko się oddalił i po paru minutach zgasł. Sprawiało to wrażenie, jakby ktoś wyłączył 

światło. Wróciliśmy nad lotnisko. Kiedy schodziliśmy do lądowania, obiekt pojawił się 

znowu. Widziano go również z ziemi. Natomiast żadna ze stacji radiolokacyjnych obiektu nie 

zarejestrowała”. 

Takich relacji można przytoczyć więcej, bowiem w ostatnich latach obawa przed 

narażeniem się na śmieszność zmalała i wielu byłych polskich pilotów wojskowych 

zdecydowało się na zrelacjonowanie swoich przygód z UFO. 

 

Z czym do Obcych 
 

W polskim regulaminie wojskowym nie istnieje zapis określający zachowanie się 

wobec nieznanych zjawisk. Kiedyś obowiązywała poufna instrukcja dotycząca 

przechwytywania celów, określająca jednym zdaniem, iż w przypadku spotkania NOL-a nie 

należy używać broni, nie ścigać, tylko obserwować i meldować na stanowisko dowodzenia. 

Była to jedyna regulacja w polskim lotnictwie związana z problemem UFO. 

Los meldunków ginących w sztabowych archiwach nie dziwi w świetle faktu, iż jeden 

z byłych szefów sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego list od osoby informującej o 

kontakcie z tajemniczym obiektem trzymał w... domu! 
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Nieśmiertelne marzenie 
 

 

 

Gdy świat liczył sobie dopiero kilka dni, bóg Njambe zapragnął obdarzyć ludzi i 

zwierzęta nieśmiertelnością. Leżało to jednak w gestii jego brata, Anangama, toteż wysłał do 

niego psa z poleceniem przekazania prośby o uczynienie ludzi wolnymi od śmierci. Pies 

wszakże był głodny i zajął się najpierw szukaniem kości. Kiedy dotarł wreszcie do boskiego 

brata, ten wpadł w złość, rozgniewany, że sprawa życia i śmierci jest dla ziemskich stworzeń 

tak mało istotna. Odmówił więc spełnienia prośby. W taki sposób legenda ludu Baule z 

Wybrzeża Kości Słoniowej tłumaczy, dlaczego ludzie nie mogą żyć wiecznie. 

Pies – tak przecież przyjazne ludziom zwierzę – jest zresztą antybohaterem wielu 

afrykańskich mitów o pochodzeniu śmierci. Nie dlatego, że szkodzi ludziom celowo, lecz 

przez swoją niefrasobliwość i nieokiełznaną ciekawość sprowadzającą go na manowce. W 

większości podań wyprzedza go jakieś inne zwierzę, wrogie ludziom, jak ropucha w mitach 

Ibów z Nigerii, bądź niezbyt mądre, jak kozioł w legendach ludu Dagomba z Ghany. Ropucha 

z premedytacją przekazała najwyższemu bogu, że ludzie nie chcą żyć wiecznie na tym 

pełnym smutku i zła świecie. Natomiast kozioł miał dobre chęci, ale zamiast poprosić boga o 

to, by ludzie wprawdzie pozostali nieśmiertelni, ale nie byli już dłużej niewolnikami wodzów, 

pomylił się i zapewnił boga, że ludzie wolą umierać, niż żyć wiecznie jako niewolnicy. 

Legenda ludu Fang z Kamerunu tłumaczy fenomen śmierci w sposób bardziej 

wyrafinowany. Otóż, pierwszy człowiek, o imieniu Fam, był nieśmiertelny, ale popadł w 

pychę i ubzdurał sobie, że na ziemi jest panem wszelkiego stworzenia równym bogu w niebie. 

Bóg zesłał więc na świat katastrofę, lecz nie zdołał zgładzić człowieka, ponieważ ten był 

nieśmiertelny. Stworzył więc nową istotę mającą objąć ziemię w posiadanie, ale nauczony 

przykrym doświadczeniem pozbawił ją przywileju życia wiecznego. Ten nowy człowiek jest 

protoplastą ludzkości. Fam natomiast ukrywa się gdzieś po dziś dzień, niekiedy napadając na 

ludzi w zemście za odebranie mu władztwa nad światem. 

Przekonanie, że pierwsi ludzie byli nieśmiertelni, a status ten w taki czy inny sposób 

utracili, przewija się przez większość mitów o stworzeniu świata. Problem ten trapił od 

zarania dziejów wszystkie kultury i cywilizacje. Również i naszą. Dziś także, choć nie 

szukamy już źródła wiecznej młodości skrytego gdzieś w niedostępnej dżungli, czekamy 

niecierpliwie aż współczesna nauka dostarczy nam sposobu na przedłużenie życia. Już nie o 

kilka – bo tyle potrafi dać zdrowy tryb życia – lecz o kilkadziesiąt lat, a może i więcej. 

 

Pierwszy wieczny tułacz 
 

Pragnienie zapewnienia sobie wiecznego życia zrodziło się w Sumerze. Pierwszym 

znanym nam z imienia bohaterem, który wędrował w poszukiwaniu nieśmiertelności, był 

sumeryjski heros – Gilgamesz. Epos o jego przygodach to najwcześniejszy przykład gatunku 

literackiego, który w późniejszych wiekach zrodził Iliadę i Odyseję. Wiele motywów Eposu o 

Gilgameszu weszło również, w mniej lub bardziej zmienionej formie, do Biblii, jak choćby 

opis potopu. 

Sumeryjskie listy królów potwierdzają, że Gilgamesz był postacią historyczną – 

władcą Uruk prawdopodobnie między 2700 a 2500 r. p.n.e. Uważano, że jest w dwóch 
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trzecich bogiem, a w jednej trzeciej człowiekiem, był bowiem synem bogini Ninsun i króla 

Uruk, który z kolei był potomkiem boga Szamasza. 

Gilgamesza trawił niepokój, czy ma w sobie wystarczająco dużo boskiego pierwiastka, 

by żyć dłużej niż zwykli ludzie. Bogowie usiłowali przekonać go, że powinien zaakceptować 

swoje przeznaczenie takim, jakie jest, lecz Gilgamesz postanowił nie zdawać się na wyroki 

losu, lecz zdobyć nieśmiertelność. Jego frustrację spotęgowała śmierć najlepszego 

przyjaciela, Enkidu. Podjął więc wyprawę dla odszukania Utnapisztima, człowieka ocalonego 

z potopu, pierwowzoru biblijnego Noego. W nagrodę za uratowanie z kataklizmu ludzi i 

zwierząt bogowie uczynili Utnapisztima nieśmiertelnym. Gilgamesz pragnął dowiedzieć się, 

w jaki sposób i on mógłby uzyskać życie wieczne. 

Utnapisztim polecił mu udać się po rosnące w strumieniu ziele przywracające 

młodość. Gilgameszowi udało się je znaleźć i zerwać, lecz w drodze powrotnej lekkomyślnie 

postanowił się wykąpać, zostawiając rośliny na brzegu studni. Zjadł je wówczas wąż, a 

Gilgamesz, straciwszy w ten sposób szansę na wieczne życie, wrócił jak niepyszny do Uruk. 

Pierwsza w historii epopeja o poszukiwaniu nieśmiertelności nie kończy się więc 

szczęśliwie. Gilgamesz poniósł porażkę. Szukał nieśmiertelności daremnie. Jak podaje 

sumeryjska lista królów – boski Gilgamesz panował przez 126 lat. A więc niewiele więcej niż 

życie człowieka w naszych czasach, choć, rzecz jasna, zapewne znacznie więcej niż 

przeciętna długość życia w Sumerze. 

 

Nieśmiertelność za grobem 
 

W innej, równie starożytnej cywilizacji rzecz przedstawiała się inaczej. Egipscy 

faraonowie nie musieli o nic zabiegać; nieśmiertelność była ich przywilejem wynikającym z 

pochodzenia od bogów i bycia wcielonym bogiem Horusem. Tyle tylko, że dostępna była 

dopiero... po śmierci. 

Zmarły faraon odbywał w zaświatach, zwanych Duat, daleką podróż, aby dotrzeć do 

siedziby bogów wśród niezniszczalnych gwiazd. Egipcjanie wierzyli, że człowiek składa się z 

kilku komponentów – cielesnego i rozmaitych bytów duchowych. Każdy z nich spełniał 

określoną funkcję w zapewnieniu zmarłemu wiecznego życia. W zaświaty wyruszało ka – 

duch, esencja osobowości człowieka. Podróż faraona przypominała film przygodowy – 

czyhało nań wiele niebezpieczeństw i musiał pokonać szereg przeszkód, aby udowodnić, że 

jest godny zająć miejsce wśród bogów. Podróż przez Duat trwała dwanaście godzin i faraon 

musiał w tym czasie przebyć dwanaście różnych „sekcji” zaświatów. Były wśród nich 

zbiorniki wodne, góry, doliny, komnaty, jaskinie. Faraon przez większą część tej drogi płynął 

barką boga Ra, prowadzony i ochraniany przez swych bogów opiekuńczych. 

Osiągnięcie siedziby bogów było warunkiem koniecznym uzyskania nieśmiertelności, 

ponieważ tylko tam faraon mógł raczyć się pokarmem bogów, a według Egipcjan bogowie 

żyli wiecznie nie dzięki swej boskiej naturze, lecz za sprawą przyjmowanych pokarmów i 

napojów. Dlatego teksty religijne odnoszące się do podróży faraona do Duat pełne są próśb 

pod adresem bogów, aby pozwolili faraonowi posilić się owocami drzewa życia i napić się 

wody życia. 

 

Eliksir bogów 
 

W mitologii greckiej również nie brakuje odniesień do nieśmiertelności. Na przykład 

Sarpedon, kreteński książę, brat Minosa, z którym przegrał walkę o władzę, był w 

rzeczywistości półbogiem, synem Zeusa i Europy, i żył kilkakrotnie dłużej niż zwykli ludzie. 

Z kolei taki właśnie zwykły człowiek, niejaki Faon z wyspy Lesbos, zajmujący się 

przewożeniem ludzi pomiędzy wyspami bądź na stały ląd, będąc już człowiekiem w 
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podeszłym wieku przewiózł pewnego dnia na wybrzeże Azji Mniejszej Afrodytę i – choć nie 

rozpoznał bogini – odmówił przyjęcia zapłaty. W podzięce otrzymał od Afrodyty eliksir, 

który zmienił go w urodziwego młodzieńca, gdy się nim namaścił. 

Powiedzenie o mękach Tantala weszło na stałe do współczesnego słownika. Oznacza 

sytuację, w której przedmiot pożądania znajduje się na wyciągnięcie ręki, ale nie można go 

dosięgnąć. Tantala na taką karę skazał Zeus, za to, że przyjął bogów na uczcie i podał im do 

zjedzenia upieczone fragmenty ciała swojego syna, Pelopsa. Chciał w ten sposób sprawdzić, 

czy bogowie rzeczywiście posiadają dar jasnowidzenia i rozpoznają podstęp. Sam Tantal był 

półbogiem, synem Zeusa, królem Lidii bądź Frygii (mity różnie to przedstawiają). W 

niecodzienny sposób osiągnął nieśmiertelność, a mianowicie zapraszany przez bogów na 

Olimp podkradał stamtąd pokarm bogów – nektar i ambrozję – i raczył się nim. A nawet 

rozochocił się tak bardzo, że podobno częstował nim swoich dworzan, jakby i ich pragnął 

uczynić nieśmiertelnymi. 

Nie tylko u Egipcjan i Greków nieśmiertelność nie była dana bogom z zasady, ale jej 

utrzymanie wymagało spożywania jakiegoś pokarmu. Skandynawska bogini wiosny Idunn 

miała kosz pełen złotych jabłek przywracających młodość. Częstowała nimi bogów w 

Asgardzie. Kiedy pewnego razu została porwana przez olbrzyma, bogowie zaczęli się starzeć. 

Na szczęście, Idunn została wkrótce uwolniona i wróciła do Asgardu ze swoim koszem. 

Także święte księgi wielkich religii monoteistycznych wspominają o nieśmiertelności. 

W Koranie jest mowa o fontannie życia. W Biblii, w objawieniu św. Jana, o wodzie żywota i 

drzewie żywota. O fontannie życia i o strumieniu wieczności śpiewa się w Psalmach. 

Fontanna jako źródło młodości bądź nieśmiertelności (co zapewne na jedno wychodzi, 

któż bowiem chciałby spędzić wieczność jako starzec?) była najczęściej chyba używanym 

symbolem pragnienia, by uciec przed śmiercią. Historyk grecki Herodot (zwany ojcem 

historii, choć niektórzy wolą go nazywać pierwszym reportażystą) wykorzystał nawet motyw 

fontanny, aby wyjaśnić, dlaczego Etiopowie są – jak powszechnie wówczas uważano – tak 

długowieczni. Otóż, kiedy król perski Kambyzes po podbiciu Egiptu planował uderzenie dalej 

na południe, wysłał na przeszpiegi posłów do władcy Etiopów. Pokazano im tam, a nawet 

pozwolono się wykąpać, fontannę, której woda sprawiała, że ludzkie ciało nabierało 

gładkości, jak u człowieka młodego. Herodot, który zapewne tę historię zmyślił bądź 

zasłyszał jako legendę, wysnuł stąd wniosek, że to owa fontanna zapewnia Etiopom długie 

życie. Nawiasem mówiąc, z planów Kambyzesa nic nie wyszło, ponieważ król królów zmarł 

nagle w niejasnych okolicznościach. Herodot podaje, że niefortunnie zranił się w nogę 

własnym mieczem, ale inne wersje (że został otruty, popełnił samobójstwo, zmarł z przyczyn 

naturalnych itd.) są równie prawdopodobne. 

Co ciekawe, mity podają, że wśród ludzi znajdowali się i tacy, którzy zdołali oprzeć 

się pokusie wiecznego życia. Choć, gwoli ścisłości, trudno nazwać Odysa zwykłym 

człowiekiem. Był przecież herosem, a wśród jego dalszych przodków wymieniano Zeusa i 

Hermesa. Tym niemniej, Odys odrzucił propozycję nimfy Kalipso, która ofiarowała mu 

nieśmiertelność u swojego boku. Wolał wrócić na Itakę, do żony Penelopy. Niestety, jest to 

tylko piękny mit i można wątpić, czy znalazłoby się wielu chętnych do odrzucenia takiego 

daru, gdyby był on rzeczywisty. Zresztą, również w świecie fikcji bohaterów pokroju Odysa 

nie uświadczymy nawet na lekarstwo. Przykładem mogą być choćby Faust czy Dorian Gray. 

 

Europejskie tęsknoty 
 

Średniowieczna Europa zaczytywała się opowieściami spisanymi rzekomo przez 

historyka wyprawy Aleksandra Wielkiego, Kallistenesa. Ów łaciński tekst miał być 

tłumaczeniem greckiego oryginału, lecz historycy już dawno uznali go za apokryf, a autora 

określono mianem pseudo-Kallistenesa. W jednej z opowieści macedoński władca spotyka 
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anioła, który zdradza mu położenie źródła wody życia. Znajdowało się ono gdzieś w Arabii. 

Aleksander wysłał przodem mędrca, który pewnego dnia, myjąc w studni suszoną rybę, którą 

zamierzał się posilić, zauważył, że ryba nagle ożyła i odpłynęła. Wysnuł stąd wniosek, że jest 

to woda życia, lecz nie poinformował o tym Aleksandra. Ten zaś szukał uparcie dalej, aż 

usłyszał głos karcący go za nadmierną ambicję i wieszczący, że zamiast nieśmiertelności 

znajdzie śmierć. Przestraszony Aleksander zrezygnował z poszukiwań, lecz nie uchroniło go 

to od przedwczesnego zgonu. 

W innych legendach osnutych wokół postaci Aleksandra Wielkiego jest mowa o 

trzech studniach mających, odpowiednio, moc obdarzania życiem wiecznym, odmładzania 

starych i przywracania życia zmarłym. Aleksander miał odnaleźć studnię młodości, dzięki 

czemu jego weterani stali się na powrót młodymi wojownikami. Sam na tym jednak nie 

skorzystał, bo jeśli nawet napił się cudownej wody, to i tak umarł młodo. 

Gdzie znajdowało się źródło wody życia? Na Synaju, w Syrii, w górach, z których 

spływały wielkie rzeki Tygrys i Eufrat, a może u źródeł Nilu? Średniowieczni intelektualiści 

wskazywali najczęściej na Indie. Była to wówczas niemal nieznana, legendarna kraina, gdzie 

wszystko było możliwe i gdzie zazwyczaj umieszczano akcję baśniowych opowieści. Poza 

tym uważano Ganges za jedną z czterech rzek wypływających z Raju, a więc jej wody już 

choćby z tego powodu spowijała aura tajemnicy i niezwykłości. 

W połowie XII w. to przypuszczenie znalazło – jak się wydawało – potwierdzenie w 

faktach. W Europie rozniosła się wieść, że do Watykanu dotarł list od jakiegoś 

chrześcijańskiego władcy Indii i że władca ten rządził państwem, przez które płynęła rajska 

rzeka. Ów król Jan, bądź kapłan Jan czy ksiądz Jan, jak go też nazywano, miał być 

potomkiem jednego z „trzech królów” (trzech magów bądź mędrców), jacy przybyli z darami 

do stajenki, gdzie narodził się Jezus. Kapłan Jan miał zbudować na krańcach znanego świata 

kwitnące królestwo, gromiąc okoliczne ludy, w tym Persów. 

Imperium kapłana Jana nigdy nie odnaleziono, a tożsamość tego władcy pozostała 

nieznana, pomimo wielu wysiłków podejmowanych również przez papieży. Usiłowano 

utożsamić z Janem rozmaitych władców Dalekiego Wschodu. Na przykład, papież Innocenty 

IV wysłał w roku 1245 poselstwo do chana mongolskiego. Nieco później również słynny 

Marco Polo udał się w tamte strony kierowany nie tylko chęcią przygody i wzbogacenia się, 

ale także nadzieją na rozwikłanie zagadki kapłana Jana. 

Nadzieja okazała się płonna – mongolscy władcy rządzący ogromnym imperium 

obejmującym również legendarne Chiny okazali się poganami, a nie chrześcijanami, zaś przez 

ich państwo nie płynęła rajska rzeka. Toteż jeszcze w sto lat później rzekomy rycerz John 

Maundeville mógł opublikować bestseller przyjęty w Europie z ogromnym zainteresowaniem, 

w którym relacjonował swój owocny pobyt w odkrytym przez siebie państwie kapłana Jana, 

znajdującym się w Indiach. 

Dzieło z roku 1355 szczegółowo opisywało geografię tego państwa i jego bogactwa. 

Tyle tylko, że i ta relacja okazała się zmyślona. Autorem poczytnej opowieści był 

prawdopodobnie jakiś nie zidentyfikowany francuski erudyta chcący popisać się swoją 

uczonością, a może i zakpić z europejskiej obsesji. Jeśli to drugie, to celu nie osiągnął. Wręcz 

przeciwnie – jeszcze bardziej rozpalił wyobraźnię następnych pokoleń amatorów życia 

wiecznego. 

 

Na podbój czy po wodę? 
 

Powszechnie uważa się, że tym, co pchało Kolumba i jego następców – 

konkwistadorów – na podbój Ameryk, była żądza przygód i złota. Ale istniał jeszcze jeden 

czynnik, kto wie, czy nie równie silny – poszukiwanie Raju i nieśmiertelności. W czasach 

konkwisty, kiedy większą część kuli ziemskiej wciąż pokrywały białe plamy, wiara, że gdzieś 



201 

 

za horyzontem znajduje się prawdziwy Eden i tryska źródło wiecznej młodości, była ciągle 

niezwykle żywa. 

Najsłynniejszym chyba poszukiwaczem mitycznej fontanny życia był Juan Ponce de 

León. Ów żeglarz, żołnierz i awanturnik uczestniczył w drugiej wyprawie Kolumba do 

Ameryki. Jako gubernator dzisiejszej wyspy Portoryko zasłyszał od Indian legendę o wyspie 

Bimini, gdzie miało znajdować się źródło przywracające młodość. Zafascynowany mitem 

zorganizował wyprawę w poszukiwaniu baśniowej wyspy. Rejs na północ doprowadził go w 

marcu 1513 r. do lądu, o którym sądził, że jest ową wyspą. Nazwał ją Florydą, jako że okrycia 

dokonano w Niedzielę Palmową (po hiszpańsku Pasqua Florida). Nie zdając sobie sprawy, że 

to w istocie półwysep, opłynął go częściowo, nie znajdując jednakże źródła młodości. 

Nie zniechęciło go to wszakże. W roku 1521 zorganizował kolejną ekspedycję na 

zlecenie hiszpańskiego dworu, któremu zaimponował jego raport o odkryciu rozległych 

terytoriów. Tym razem jednak lądujących na brzegu Florydy Hiszpanów przywitały 

indiańskie strzały. Statki zdołały odpłynąć, lecz ranny konkwistador zmarł w Hawanie. 

Ponce de León miał więc jeszcze mniej szczęścia niż Gilgamesz. Jednak dążenie do 

nieśmiertelności nie umarło wraz z nim. Trwało przez stulecia i trwa do dzisiaj, tyle że źródła 

wiecznego życia nie szukamy już za oceanem, lecz w naukowych laboratoriach. 
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Futurologia bez przyszłości? 
 

 

 

Człowiek zawsze chciał poznać przyszłość. Zarówno świata, jak i swoją. Oczywiście, 

można skorzystać z usług wróżki, ale co ma począć ktoś, kogo racjonalna natura buntuje się 

przeciwko tak niekonwencjonalnemu rozwiązaniu? Czy opierając się na naukowych 

przesłankach da się przewidzieć przyszłe wydarzenia? 

Znane są przypadki ludzkiej inwencji w tej dziedzinie. Leonardo da Vinci projektował 

urządzenia wyprzedzające epokę, w której żył. Juliusz Verne w powieści 40 tysięcy mil 

podmorskiej żeglugi wymyślił prototyp dzisiejszych okrętów podwodnych o napędzie 

atomowym, zdolnych opłynąć świat bez wynurzenia. Co więcej, jego Nautilus napędzany był 

wodą morską, a to dla nas wciąż pieśń przyszłości – łączenie jąder wodoru w sposób 

kontrolowany zapewniłoby ludzkości niewyczerpalne źródło energii, jakim są oceany. Na 

razie fuzję taką potrafimy zainicjować, ale przebiega wybuchowo – w bombach wodorowych. 

Literacka przepowiednia Verne’a była zatem niejako dwustopniowa – jedną jej część udało 

się już zrealizować, ale druga wciąż czeka na swój czas. 

Warto przytoczyć jeszcze jeden przykład udanego wykorzystania literackiej fabuły do 

przewidywania przyszłości. W latach 40., kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o Sputniku, 

angielski pisarz Arthur C. Clarke wymyślił globalny system komunikacyjny oparty na 

satelitach geostacjonarnych. Wówczas była to czysta fikcja; obecnie – codzienność. 

Swoją rolę w kształtowaniu przyszłości odegrał też film, którego zresztą 

współautorem, jako współscenarzysta, był ten sam Arthur C. Clarke. Mowa o słynnej 2001: 

Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka. Amerykańska NASA zakupiła od realizatorów filmu 

ponad 20 patentów na pomysły związane z podróżami w kosmos! 

Mimo wszystko są to przypadki sporadyczne, rzadkie przejawy nadzwyczajnej 

przenikliwości. Czy jednak można przewidywać przyszłość w sposób metodyczny, naukowy i 

kompleksowy? 

Należy tu odróżnić dwie rzeczy: odkrywanie pewnych ogólnych trendów 

rozwojowych oraz przewidywanie konkretnych wynalazków bądź zastosowań technik już 

istniejących. W tej pierwszej dziedzinie sprawa jest prostsza – na podstawie aktualnie 

widocznych kierunków rozwoju rozmaitych dziedzin życia ludzkiego dokonuje się 

ekstrapolacji w przyszłość. Im ogólniejsze zarysy nadamy takim wnioskom, tym łatwiej o 

sukces. Na przykład, obserwując w latach 80. rozwój technik komputerowych i zmniejszanie 

się zatrudnienia ludzi bezpośrednio przy produkcji nietrudno było przewidzieć, że nastąpi 

przechodzenie od społeczeństwa przemysłowego do zinformatyzowanego. Nie sprawiało też 

specjalnych kłopotów wskazanie dziedzin, które w najbliższej przyszłości mogą zmienić 

oblicze świata: elektroniki, robotyki, biotechnologii. 

Gorzej jest z bardziej konkretnymi przewidywaniami. Warto przypomnieć słynną 

„wpadkę” z XIX w., kiedy francuscy naukowcy ostrzegali, iż w wieku XX w Paryżu nastąpi 

załamanie się komunikacji miejskiej. Powód był oczywisty – odchody rosnącej wciąż liczby 

koni miały do tego stopnia zanieczyścić miasto, że poruszanie się po nim stałoby się 

niemożliwe. 

Prosta ekstrapolacja zawiodła zresztą Francuzów nie tylko w kwestii koni, ale też i 

samochodów. Kiedy po II wojnie rząd poprosił ekspertów o określenie, ile aut będzie jeździło 
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po francuskich drogach w roku 1970, ci podali liczbę 2 mln. Pomylili się o, bagatela, 12 mln – 

w 1970 r. we Francji było 14 mln samochodów. 

Innym często cytowanym przykładem naukowej krótkowzroczności było stanowcze 

stwierdzenie znakomitego fizyka Ernesta Rutherforda, że energii rozpadu atomu nigdy nie 

uda się praktycznie wykorzystać. Nie byłoby w tym może nic zaskakującego, gdyby nie fakt, 

że Rutheford sam przyczynił się walnie do odkrycia promieniotwórczości. 

Później było niewiele lepiej. W raporcie Amerykańskiego Komitetu Zasobów z 1937 

r. – pierwszej prognozie uważanej za naukową – zabrakło wielu kluczowych wynalazków. 

Futurolodzy w ogóle nie wspomnieli o energii atomowej, choć pierwszy reaktor powstał już 

w trzy lata później! Nie przepowiedziano rozwoju informatyki, mimo iż pierwszy komputer, 

Eniac, zbudowano w latach 1944–1946. Zabrakło także m.in. praktycznego zastosowania 

radaru, silników odrzutowych czy antybiotyków, a wszystko to – przypomnijmy – 

urzeczywistniło się do połowy lat 40. 

Lista futurologicznych porażek jest tak długa, że aż dziw, iż ktokolwiek jeszcze ma 

odwagę cokolwiek przewidywać. Na przykład, w roku 1965 wyobrażano sobie, że w roku 

2000 głównym problemem będzie nuda – ludziom będzie się płacić, żeby nie pracowali, bo w 

większości zajęć wyręczą ich roboty. Co o tym sądzą dzisiejsi bezrobotni? 

Pouczające może być spojrzenie, jak wyobrażano sobie przyszłość na początku XX w. 

Jednym z najświeższych wynalazków był wówczas kinematograf, nic więc dziwnego, że jego 

rola w nadchodzących latach miała być coraz większa. Przewidywano nawet, że każdy będzie 

miał w domu mały aparat, dzięki któremu będzie świadkiem najważniejszych wydarzeń na 

świecie. Idea znajoma, tyle że nie przewidziano, iż rolę tę spełni zupełnie inny wynalazek – 

telewizja. 

W naszym klimacie kwestią zasadniczą jest ciepło. Na początku XX w. nie widziano 

przyszłości dla centralnego ogrzewania. Powód? Wysokie koszty i... niedocenianie pracy 

palacza. Postulowano raczej zakładanie małych kotłowni domowych. 

Powszechne było w dobie zachłyśnięcia się zdobyczami ówczesnej techniki 

wojskowej przekonanie, że wojny przyszłości będą krótkie (bo ogromne armie trudno 

wyżywić) i mniej krwawe (ponieważ doskonalsza broń powoduje mniejsze straty w ludziach). 

Co ciekawe, tej opinii nie dałoby się obronić jeszcze ćwierć wieku temu, po koszmarze obu 

wojen światowych i zimnej wojnie. A jednak obecnie, po wojnach w Zatoce, Bośni, 

Afganistanie, Syrii, wygląda na to, że rzeczywiście – precyzyjniejszy, „inteligentniejszy” 

arsenał umożliwia dokonywanie uderzeń z chirurgiczną dokładnością, bez nadmiernych strat 

w ludziach. 

Wydaje się, że niektórym porażkom futurologów winna jest sama ludzkość. 

Odwiecznym marzeniem człowieka była wyprawa na Księżyc; dawali temu wyraz tacy 

pisarze, jak Verne czy Camille Flammarion. Stanowiło to dla nich symbol podboju kosmosu, 

naturalny etap rozwoju cywilizacji. Tak się wydawało aż do roku 1969, kiedy Neil Armstrong 

uczynił swój mały krok w księżycowym pyle. I co? Żadnemu z dawniejszych marzycieli 

nawet nie przyszłoby do głowy, że po kilku wyprawach ludzkość się z Księżyca po prostu 

wycofa. 

Astronautyka jest zresztą dobrym probierzem sprawdzalności przewidywań, bowiem 

loty w Kosmos zawsze były synonimem postępu i widać dziś, że rozmach prognoz daleko 

przekraczał realne możliwości. Na początku lat 80. sądzono, na przykład, że do roku 2000 na 

orbicie okołoziemskiej powstanie kolonia, w której zamieszka 10 tys. ludzi. Jeszcze śmielsze 

były przewidywania zakładające, że już w 1995 r. pierwsza sonda wyruszy do najbliższego 

układu gwiezdnego – Alfy Centauri. Zaś w roku 2025 miałoby dojść do pierwszej załogowej 

wyprawy międzygwiezdnej. Tymczasem – jeśli wszystko pójdzie dobrze – ludzie wyruszą 

wówczas może dopiero na Marsa... 
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Jako swego rodzaju zabawa intelektualna, próby zajrzenia w przyszłość zapewne 

nigdy nie ustaną. Będzie to z pewnością coraz trudniejsze, z uwagi na rosnące lawinowo 

tempo rozwoju technologicznego, zwłaszcza w niektórych dziedzinach, i to w tych, które 

decydują o kierunkach, w jakich podąża świat. Zabawie takiej oddają się od jedenastu lat 

badacze z firmy IBM, podając co roku prognozę rozwoju pięciu wybranych technologii w 

ciągu najbliższych pięciu lat. Ich najnowsze przewidywania, ogłoszone w roku 2017, 

obejmują: zbudowanie komputerowego psychiatry (stworzenie takich algorytmów sztucznej 

inteligencji, że będzie ona mogła po rozmowie z człowiekiem lub oceniając to, co napisał, 

zdiagnozować jego stan psychiczny); rozpowszechnienie się urządzeń rozszerzających zakres 

widzianych przez człowieka fal elektromagnetycznych (na przykład specjalny system 

obrazowania w samochodzie, złożony z kamer i sensorów pracujących w zakresie fal 

milimetrowych, umożliwi przeniknięcie wzrokiem mgły lub deszczu); spojrzenie na świat 

całościowo, jako na złożony system wzajemnie powiązanych układów, a więc niejako przez 

„makroskop”, w odróżnieniu od patrzenia przez mikroskop (to holistyczne spojrzenie będzie 

możliwe dzięki coraz sprawniejszemu przetwarzaniu rosnącej masy danych dostarczanych 

przez olbrzymią liczbę „inteligentnych” urządzeń, jakie nas otaczają); zbudowanie mini 

laboratorium biochemicznego wielkości pudełka zapałek, złożonego z jednego czipu, które 

pozwoli na analizę krwi, podobnie jak czynią to dzisiejsze wyspecjalizowane laboratoria; 

wreszcie – piąta przepowiednia specjalistów z IBM dotyczy skonstruowania sieci 

analizatorów powietrza, wbudowanych w urządzenia i systemy produkcji i przesyłu gazów 

przemysłowych, które wykryją przeciek i – podłączone do chmury danych – ostrzegą przed 

nim w ciągu minut, a nie dni, jak dzieje się obecnie. 

Brzmi to wszystko bardzo interesująco, a perspektywa pięcioletnia nie wydaje się 

szczególnie odległa, co uprawdopodabnia prognozy, niemniej warto mieć na uwadze, że nie 

wszystkie dotychczasowe przepowiednie naukowców z IBM się sprawdziły. Nie zrobił, na 

przykład, furory obraz wideo 3D. Nie używamy też wciąż zapowiadanych ekranów 

holograficznych w urządzeniach mobilnych. Z drugiej strony, karierę systemów 

rozpoznawania mowy i globalny sukces smartfonów zespół IBM przewidział bezbłędnie. 

A co nam przewidują fachowcy na cały wiek XXI? Nauczeni doświadczeniem bywają 

ostrożniejsi, choć nie wszyscy. Obok bowiem realistycznie brzmiących prognoz, takich jak 

rozwój inżynierii genetycznej, jak komputery oparte na układach biologicznych, jak leczenie 

ślepoty dzięki wszczepianiu mikroukładów scalonych, jak uleczalność raka itd., znajdują się 

też sugestie, że ludzie będą... czytać sobie nawzajem w myślach, a więc mowa stanie się 

zbędna. Co na to kandydaci na przyszłych polityków? 
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