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G dy nikt mnie nie pyta – wiem; gdy ktoś zapyta – nie 
wiem”. Ta wielokrotnie przywoływana odpowiedź 
św. Augustyna na pytanie „Czym jest czas?” niesie 
ze sobą ważne przesłanie. Z jednej strony trudno 

o coś bardziej zwykłego niż czas: doświadczamy jego upływu, 
mierzymy go za pomocą coraz bardziej doskonałych zegarów, 
z zapałem czytamy podręczniki opisujące, jak nim zarządzać. 
Z drugiej strony, czas wymyka się prostym definicjom. Jest 
czymś powszednim i fundamentalnym, a zarazem niezwykle 
tajemniczym i ulotnym.

Być może to właśnie ta podwójna natura czasu sprawia, że 
stał się on bohaterem powszechnej wyobraźni. Nie sposób 
wyliczyć wszystkich dzieł literackich, plastycznych czy 
filmowych, które zmagają się z zagadką czasu. Fileas Fogg 
potrafił okrążyć świat w 80 dni, ale nie zdołał w ten sposób 
zbliżyć się do zrozumienia natury czasu. Czas był zarazem 
jednym z głównych antagonistów w powieści Verne’a, jak 
i niewzruszalnym, nieodgadnionym tłem przygód Fogga. 
Gdy zaś próbujemy – razem z autorami powieści science 
fiction – wyobrazić sobie podróże w czasie, naruszając sztywne 
reguły bezlitośnie narzucane nam przez Wszechświat, 
popadamy jedynie w konfuzję i paradoksy. Także bardziej 
subtelne próby zrozumienia natury czasu – czy to w filmach 
Wojciecha Hasa, czy w uporczywie ponawianych motywach 
w twórczości Salvadora Dalego – sprawiają wrażenie 

„prześlizgiwania się” po powierzchni, co jedynie zwiększa 
tajemniczość czasu.

Czas jest także przedmiotem zainteresowania nauki. Fizyka 
ujarzmiła go w największym stopniu, być może dlatego, że 
jej metoda pozwala abstrahować od ogromnej złożoności 
naszego doświadczenia czasu. Więcej nawet: kosmologowie 
proponują dziś bezczasowe modele Wszechświata, eliminując 
czas z podstawowych struktur rzeczywistości. Dla biologii 
czas – i to w skali trudnej dla nas do wyobrażenia – jest 
warunkiem ewolucji. Łatwo nam powiedzieć, że życie 
na Ziemi pojawiło się 3,5 mld lat temu albo że organizmy 
wielokomórkowe powstały ok. 700 mln lat temu. Ale 
czy naprawdę rozumiemy, co to znaczy? Perspektywa 
kilkudziesięciu lat to dla nas bardzo wiele, a pismem 
posługujemy się dopiero od kilku tysięcy lat… Bliższe mogą 
nam być wysiłki psychologów, którzy starają się zrozumieć, 
jak postrzegamy czas i jak go doświadczamy. Ale i w tym 
przypadku więcej na razie znaków zapytania niż pewników. 
Jak odczuwamy czas? Czy mierzymy go jakimś wewnętrznym 
mentalnym zegarem? Jak działa pamięć?

Wszystkie te pytania splatają się w jedną wielką zagadkę 
czasu, obok której trudno przejść obojętnie. Stanisław Jerzy 
Lec napisał kiedyś: „Zegar tyka. Wszystkich”.

A przecież zegar jedynie odmierza czas…
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Jak zamówić?
Zamów nasze archiwalne the best of – tematyczne  

numery „Tygodnika Powszechnego. Wydania Specjalnego”,  
zanim ich nakłady się wyczerpią. Napisz na adres:  

zamowienia@tygodnikpowszechny.pl, my zajmiemy się resztą. 
Do kompletu 4 wybranych wydań piąte dodajemy GRATIS*!

Darmowa dostawa pod wskazany adres.
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…i w prenumeracie

Jak kupić?
Wejdź na tygodnikpowszechny.pl/wykup-prenumerate
i wybierz opcję Wydania Specjalne (nr 3,4/2020 i 1,2/2021)

*Cena pojedynczego wydania w sprzedaży kioskowej – 20 zł.

kup  
kolejne

4 
wydania specjalne

„Tygodnika Powszechnego”

za

69 zł
TANIEJ* niż w kiosku, 

dostawa na terenie  
Polski – GRATIS!

Chcesz otrzymać wydania specjalne „Tygodnika”?
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Krótki przewodnik 
dla podróżnych w czasie

SEBASTIAN SZYBKA           

Nie spotkamy starożytnych Rzymian, dinozaurów 
czy samych siebie z dawnych lat. 

Ale będą żyrafy o głowach starszych niż kopyta 
i porady dla tych, którzy chcieliby stać się młodsi od równieśników.

Z anim rozpoczniemy praw-
dziwą podróż w czasie, prze-
nieśmy się myślami nad Nie-
men do Aleksoty (obecnie 

dzielnica Kowna). Jest rok 1864. Po po-
wstaniu styczniowym Królestwo Kon-

gresowe, do którego Aleksota należała, 
traci resztki autonomii. W Kownie, po 
drugiej stronie Niemna, obowiązuje 
kalendarz juliański. Most w Aleksocie 
jest najdłuższym mostem na świecie: 
przejście z jednego końca na drugi trwa 

aż dwanaście dni. Co dziwniejsze, idąc 
z Aleksoty do Kowna, cofamy się w cza-
sie. W tych przesiąkniętych względno-
ścią okolicznościach 22 czerwca – we-
dług obowiązującego w Aleksocie kalen-
darza gregoriańskiego – przychodzi na 

darza. A kalendarze mogą być przecież 
różne. Analogicznie, dla jednych miejsce 
narodzin Minkowskiego oznaczone jest 
tabliczką z napisem ,,Aleksota”, a dla 
innych miejsce to wskutek wędrówki 
Układu Słonecznego i Ziemi znajduje się 
gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej. 
Minkowski dostrzegł to, co przeoczyły 
inne wybitne umysły jego czasów: Hen-
drik Lorentz, Henri Poincaré i Albert 
Einstein (student Minkowskiego z Zu-
richu). Względność odległości w czasie 
i odległości w przestrzeni bierze się stąd, 
iż sztucznie rozdzielamy na dwoje obiekt, 
który jest jednością. Odległości określone 
w czasoprzestrzeni zachowują swój abso-
lutny charakter.

Z odkrycia Minkowskiego wynika, że 
zwrot ,,podróże w czasie” jest uproszcze-
niem opisującym pewien typ podróży 
czasoprzestrzennych. Co on właściwie 
oznacza?

Podróż powszechna
Rozważania na temat podróży w czasie 
pojawiły się na długo przed tym, nim kto-
kolwiek usłyszał o Einsteinie czy Min-
kowskim. Dlatego najpierw postaram się 
odgadnąć oczekiwania czytelnika, który 
zdecydował się sięgnąć po nasz przewod-
nik.

Zacznijmy od podróży, które na-
zwę p o w s z e c h n y m i. Św. Tomasz 
z Akwinu, opierając się na tradycji grec-
kiej, twierdził, że Bóg istnieje poza cza-
sem i że Jego istnienie jest ,,całe jedno-
cześnie”. Mamy więc podział na to, co 
przechodzi od przeszłości przez teraź-
niejszość do przyszłości, i to, co istnieje 
poza czasem. Taka klasyfikacja pojęć 
obowiązuje również we współczesnej 
fizyce: czasoprzestrzeń dana jest cała 
jednocześnie (czas jest w niej zawarty), 
a obserwatorzy, czyli my, ślizgamy się 
po niej swą chwilą obecną niczym surfe-
rzy na falach. Oto i powszechna, uniwer-
salna podróż w czasie, zawsze w tylko 
jednym kierunku, w której uczestniczy 
każdy obiekt materialny we wszech-
świecie.

Wizja świata jako obiektu przechodzą-
cego od przeszłości do przyszłości przez 
teraźniejszość okazała się wyłącznie złu-
dzeniem naszych niedoskonałych zmy-
słów i wraz z teorią Newtona odeszła do 
kategorii użytecznych uproszczeń.

Możemy postawić pytanie o to, z jaką 
prędkością podróżujemy przez czaso-
przestrzeń – niesieni na falach rzeki 

czasu. Chociaż podział na czas i prze-
strzeń jest wyłącznie umowny, to fizycy 
przez prędkość rozumieją zmianę odle-
głości w przestrzeni pomiędzy różnymi 
obiektami, mierzoną w czasie. Przeważ-
nie nie ma potrzeby określania prędkości, 
z jaką pędzimy przez czas, oddalając się 
np. od minionego poniedziałku. Gdyby 
jednak taką wielkość wprowadzić, to wy-
nik byłby zaskakujący – okazałoby się, że 
pędzimy z prędkością światła! Wyjaśnie-
nie tego wyniku wykracza jednak poza 
zakres naszego przewodnika, dlatego po-
przestaniemy na wartym zapamiętania 
stwierdzeniu: nawet jeśli pozornie spo-
czywamy, to i tak podróżujemy przez 
czas i czasoprzestrzeń.

Wypadnięcie z rzeki
Domyślam się, że czytelnik może poczuć 
się rozczarowany. Cóż to za podróż, gdy 
wszyscy jadą w tę samą stronę, wysiadać 
nie warto, a hasła reklamowe lokalnych 
agencji turystycznych typu ,,odleć w za-
pomnienie” przyprawiają o dreszcze. 
Przecież przez podróże w czasie rozumie 
się przeważnie coś innego. Nie chodzi tu-
taj o fakt płynięcia z prądem rzeki czasu, 
ale o możliwość wyjścia z nurtu i wsko-
czenia do wody w innym miejscu. Za 
,,Rzeźnią numer pięć’” Kurta Vonneguta 
taki rodzaj podróży określiłbym mianem 
w y p a d n i ę c i a  z  cz a s u (Vonnegut 
używa tego określenia w trochę innym 
sensie). Jeśli taka turystyka jest możliwa, 
to niczym Ebenezer Scrooge z ,,Opowie-
ści wigilijnej” Charlesa Dickensa mieli-
byśmy możliwość podglądnięcia lub do-
znania odległych fragmentów naszego 
życia. W wersji najskromniejszej, tak jak 
w wydanych w 1733 r. ,,Wspomnieniach 
z dwudziestego wieku” Samuela Mad-
dena, zadowolilibyśmy się odczytaniem 
listów dostarczonych przez anioła z przy-
szłości.

Wypadnięcie z czasu jest chyba naj-
bardziej rozpowszechnioną w literatu-
rze wersją podróży w czasie. Jest tak, po-
nieważ Newtonowska koncepcja czasu 
absolutnego, który niczym Wielki Zegar 
odmierza życie nam wszystkim w rów-
nym tempie, jest chyba najbliższa temu, 
co intuicyjnie większość z nas rozumie 
przez czas. Wyłamanie się z tego nieubła-
ganego mechanizmu w powszechnym 
odczuciu wymaga działania czynników 
nadnaturalnych, stąd podróż często od-
bywa się we śnie lub za sprawą duchów, 
aniołów czy też magii. W wyjątkowych 

świat Hermann Minkowski – Niemiec, 
Żyd, Polak? Litwin? Rosjanin? – przede 
wszystkim: wybitny matematyk.

Nie wiemy, czy te dziwne wędrówki 
w czasie i przestrzeni na drugi brzeg Nie-
mna pozostawiły trwałe ślady w umyśle 
małego Hermanna. Wiemy natomiast, 
iż słowa wypowiedziane z ust profesora 
Hermanna Minkowskiego, na kilka 
miesięcy przed jego śmiercią, odmieniły 
na zawsze nasz obraz świata. Ze sformu-
łowanej w 1905 r. przez Alberta Einstei- 
na szczególnej teorii względności wy-
nika, iż pojęcia czasu i przestrzeni roz-
patrywane osobno nie mają bezpośred-
niego fizycznego znaczenia. Minkow-
ski podczas swojego wykładu w 1908 r. 
wykazał, że takie znaczenie ma obiekt 
będący połączeniem tych pojęć: czaso-
przestrzeń.

Godziny, dni, miesiące, lata nie mają 
charakteru absolutnego, lecz są niczym 
etykiety czy kartki wyrywane z kalen-
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ģ Podróże w czasie 
wskutek zjawiska 
dylatacji czasu 
są całkowicie zgodne 
z naszą wiedzą. 
Ktoś chciałby 
zrównać się wiekiem 
ze swoim wnukiem? 
Niełatwe, ale fizycznie 
możliwe!

Miniaturowe sondy 
wystrzelone na 
Proxima Centauri, 
docierając 
po trzydziestoletniej 
podróży do celu, byłyby 
o kilkaset dni młodsze, 
niż wynikałoby z rachuby 
dni przeprowadzonej 
na Ziemi.

przypadkach z czasu wypada się wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku – zwy-
kłego uderzenia w głowę. Rzeczywiście, 
zgodnie ze standardową, sprawdzoną fi-
zyką wypadnięcie z czasu nie jest moż-
liwe. Nie oznacza to, że podróże w czasie 
muszą być nudne!

Powiedzieliśmy sobie dotychczas, że 
wszyscy, czy tego chcemy czy nie, pę-
dzimy przez czasoprzestrzeń. Podróż 
w czasie tego typu określiłem mianem 
powszechnej. Choć w literaturze czę-
sto fantazjuje się na temat możliwości 
opuszczenia tego biegu (typ drugi po-
dróży, czyli wypadnięcie z czasu), to na-
uka nie daje nam w tym zakresie wiel-
kich nadziei. Istnieje jednak trzeci spo-
sób. Okazuje się, że nie opuszczając rzeki 
czasu, można mieć wpływ na cel swojej 
podróży. Każdy z nas, jak turysta, może 
podróżować w czasie gdzie indziej (do in-
nego miejsca w czasie).

Desynchronizacja zegarków
W mitologii hinduskiej i w buddyzmie 
spotykamy opowieści o tym, że czas 
w niebiosach upływa inaczej niż na 
Ziemi. W starej japońskiej historii o ry-
baku (sprzed roku 759) trzy dni spędzone 
w podmorskim pałacu odpowiadają trzy-
stu latom na powierzchni. W jednym 
z opowiadań Janusza Zajdla pojawia się 
cylinder van Troffa. Śmiałek, który zanu-
rzy się we wnętrzu tego urządzenia, może 
podróżować w czasie, nie wyłamując się 
całkowicie z jego władzy – chwila we-
wnątrz cylindra odpowiada wielu latom 
na zewnątrz.

Mity, fantazja, science fiction? A wła-
śnie, że nie tylko! Efekt ten, zwany 
d y l a t a c j ą  c z a s u – odkryty przez Ein-
steina i zweryfikowany w setkach eks-
perymentów – znany jest od ponad stu 
lat. To jest nasz trzeci typ podróżowania 
w czasie. Na jego określenie będę używał 
fizycznego terminu dylatacja czasu.

Każda cząstka, przedmiot, człowiek ma 
swój lokalny czas zwany w fizyce czasem 
własnym. Nie istnieje Wielki Zegar tyka-
jący dla wszystkich tak samo. Choć rzeka 
czasu niesie nas ze sobą, to ma ona wiry, 
fale i wodospady. Manewrując niczym 
wytrawny wioślarz, możemy starzeć się 
szybciej lub wolniej niż inni.

W jaki sposób manipulować czasem 
własnym? Jego upływ zależy tylko od 
tego, po jakiej krzywej poruszamy się 
w czasoprzestrzeni. Wyjaśnijmy w tym 
miejscu, że czasoprzestrzeń nie musi 

być płaska – według teorii Einsteina gra-
witacja to nic innego niż zakrzywienie 
czasoprzestrzeni. Jeśli rzeka czasu jest 
szeroka i spokojna (to jest właśnie pła-
ska czasoprzestrzeń), a my chcemy wy-
lądować w czasie gdzie indziej niż pozo-
stali, to musimy płynąć inaczej niż oni. 
W jaki sposób? Wiosła w dłoń! Należy, 
najszybciej jak potrafimy, oddalić się 
w przestrzeni od pozostałych łodzi, a na-
stępnie powtórnie do nich się zbliżyć. 
Podczas ponownego spotkania zawsze ta 
załoga, która napracowała się najmniej 
(łódź niesiona najbardziej swobodnie 
przez prądy rzeki czasu) będzie najstar-
sza. Jeśli rzeka czasu jest wzburzona (cza-
soprzestrzeń zakrzywiona, np. wskutek 
istnienia wywołującej potężną grawitację 
czarnej dziury), to podróże w czasie stają 
się łatwiejsze. Manewrując łodzią wokół 
wirów rzeki czasu, możemy sprawić, by 
nasz czas własny znacznie różnił się od 
czasu własnego członków innych załóg. 
Podobnie jak poprzednio, podczas po-
wtórnego spotkania ta załoga, która pro-
wadziła swoją łódź po najbardziej spokoj-
nych wodach (daleko od czarnych dziur), 
będzie najstarsza.

Jak duży może być efekt dylatacji 
czasu? Teoretycznie dowolnie duży. 
W praktyce pojawiają się różne tech-
niczne ograniczenia, dlatego przyjrzymy 
się temu problemowi bliżej.

Komar z ery dinozaurów
Dla przyrody ożywionej w jej naturalnym 
środowisku, czyli roślin, ludzi i zwierząt 
zamieszkujących Ziemię, efekt dylatacji 

czasu jest znikomy. Względne prędkości 
są małe, odległości niewielkie, grawita-
cja słaba, a czas życia krótki. Jednak im 
wyżej znajdujemy się nad powierzch-
nią Ziemi, tym grawitacja jest słabsza, 
a zakrzywienie czasoprzestrzeni mniej-
sze – czas upływa szybciej niż blisko po-
wierzchni Ziemi. Dlatego głowa żyrafy 
podróżuje przez czasoprzestrzeń inaczej 
niż jej kopyta. Z punktu widzenia biolo-
gicznej ewolucji ta drobna różnica nie 
ma praktycznego znaczenia. Przybliże-
nie Wielkiego Zegara działa. To dlatego 
teoria Newtona, z jej absolutnym czasem, 
pojawiła się przed teorią względności Ein-
steina.

Jeśli cywilizacja wytworzy odpo-
wiednią technologię, to efekt dylata-
cji czasu wkracza w rejon praktycz-
nych zastosowań (lokalizacja GPS 
w naszych telefonach). Obecnie nie 
mamy najmniejszych problemów z do-
świadczalnym potwierdzeniem faktu, 
iż głowa żyrafy jest starsza od jej ko-
pyt. Ba! Współczesne zegary atomowe 
są tak precyzyjne, że są w stanie wy-
kryć dylatację czasu nawet przy jedno- 
centymetrowej różnicy wysokości nad 
poziomem morza. Nasz podbródek jest 
młodszy niż czubek nosa! Podążając 
innym tropem: w rozważanej obecnie 
bezzałogowej misji do Proxima Cen-
tauri miniaturowe sondy, docierając 
po trzydziestoletniej podróży do celu, 
będą o kilkaset dni młodsze, niż wyni-
kałoby z rachuby dni przeprowadzonej 
na Ziemi.

Jeśli od przyrody ożywionej przej-
dziemy do świata cząstek, to podróże 
w czasie przestają być czymś niezwy-
kłym. Komar żyje około dziesięciu dni. 
Jeśli owady te poruszałyby się z takimi 
prędkościami jak niektóre cząstki pro-
mieniowania kosmicznego, to bez trudu 
w kilka dni swego życia (ich czas wła-
sny) przebywałyby dziesiątki milionów 
lat (czas upływający na powierzchni 
Ziemi), jakie oddzielają nas od kredy, 
czyli okresu, z którego pochodzą najstar-
sze zachowane w bursztynie okazy. Cóż 
za przyjemność być ukąszonym przez ko-
mara, który był larwą, gdy po Ziemi cho-
dziły dinozaury!

Dlaczego cząstki podróżują w czasie 
tak łatwo, a my nie? Odpowiedź przy-
nosi nam nasza analogia pomiędzy cza-
sem i rzeką. Wyobraźmy sobie górską 
rzekę, której wartki strumień unosi łódź. 
Pojedyncze kropelki wody w takiej rzece 

mogą mieć bardzo zwariowane trajekto-
rie. Łódź jest duża i ciężka. Dzięki swo-
jej masie i rozmiarom po rzece porusza 
się o wiele stabilniej. Im większy jest 
obiekt, tym więcej energii potrzeba, żeby 
zmienić jego trajektorię. Im bardziej jest 
skomplikowany, tym bardziej trzeba 
uważać, żeby nie uszkodzić jego struk-
tury wskutek dużych przyspieszeń. Je-
śli prąd rzeki zachowywałby się odpo-
wiednio, to można by uniknąć tego typu 
trudności. Rzeczywiście, do dalekich po-
dróży w czasie można wykorzystać duże 
zakrzywienie czasoprzestrzeni. Niestety, 
choć wiemy, że takie miejsca istnieją we 
wszechświecie, to nie tak łatwo do nich 
dotrzeć.

Pod prąd
Podróże w czasie wskutek zjawiska dyla-
tacji czasu są całkowicie zgodne z naszą 
wiedzą fizyczną na temat świata. Ktoś 
chciałby zrównać się wiekiem ze swoim 
wnukiem? Podstawowe prawa fizyczne 
nie bronią nam takiej szalonej podróży. 
Oczywiście, do rozwiązania pozostają 
dosyć poważne problemy techniczne. 
Dzisiaj tego nie potrafimy, ale kiedyś, 
kto wie? Zauważmy, że podróże w przy-
szłość wykorzystujące dylatację czasu 
unikają kłopotliwego problemu, który 
pojawia się przy popularnym w literatu-
rze wypadaniu z czasu. W przyszłości nie 
spotkamy samego siebie, bo nie wysko-
czyliśmy z rzeki czasu. Nasze teraźniej-
sze ja nie spotka się z ja z przyszłości. Nie 
istnieje żadna druga kopia. To tylko czas, 
który upłynął na naszym zegarze, różni 
się od czasu wskazywanego przez zegary 
pozostałych osób.

Zastanówmy się jednak, czy da się cof-
nąć w czasie bez opuszczania rzeki czasu. 
Chociaż w takiej rzece nie można poru-
szać się wbrew nurtowi wody, to odpo-
wiedni wir mógłby zawrócić nas wraz 
z masą wody odrobinę w górę rzeki – 
tam gdzie już byliśmy. Powracając do 
minionego wtorku, zobaczylibyśmy 
świat taki, jakim był wtedy. No ale prze-
cież my również byliśmy jego częścią. 
W ,,Podróży siódmej” Stanisława Lema 
astronauta Ijon Tichy wskutek awa-
rii rakiety wlatuje w rejon wirów i pętli 
czasoprzestrzennych. W pętlach wystę-
puje fenomen zwielokrotnienia teraź-
niejszości. W czwartek Ijon odkrywa pod 
łóżkiem siebie z niedzieli zjadającego ze 
smakiem zapas czekolady. Uderzyć nie-
dzielnego nie warto, bo przecież za trzy 

dni samemu zbierze się cięgi. Ta para to 
tylko dwóch z wielu błąkających się po 
pokładzie Ijonów. Jak łatwo przewidzieć, 
racjonalna analiza sytuacji załamuje się, 
problem wymyka się spod kontroli, a na 
pokładzie następuje szalona gonitwa i bi-
jatyka. Opowiadanie to, jak wiele innych, 
pokazuje, że podróż do miejsc w czasie, 
w których już istnieliśmy lub będziemy 
istnieć w kilku kopiach, rodzi szereg pro-
blemów logicznych.

Co na to nauka? Czy rzeka czasu rze-
czywiście może nas cofnąć w czasie? Od-
powiedzi na to pytanie można szukać, 
studiując równania grawitacji Einsteina. 
To one stanowią prawa, którym podlega 
czas.

Przyjęcie u Hawkinga
Albert Einstein na 70. urodziny otrzymał 
od swego przyjaciela, wybitnego mate-
matyka Kurta Gödla, niezwykły prezent. 
Gödel wykazał, iż równania Einsteina do-
puszczają istnienie wszechświata, w któ-
rym można podróżować wstecz w czasie. 
Fizycy relatywiści określają taką możli-
wość mianem zamkniętych pętli czaso-
wych. Dla Einsteina była to kłopotliwa 
niespodzianka.

Cóż począć z prawami, które nie prze-
czą podróżom wstecz w czasie? Przecież 
nie spotykamy gości z przyszłości. Ta-
kie spotkania kłócą się z logiką. Równa-
nia Einsteina są bardzo skomplikowane, 
a ich rozwiązania natrafiają na liczne pro-
blemy interpretacyjne. Fizycy relatywiści 
studiują te równania od ponad stu lat. Do-
piero kilkadziesiąt lat po odkryciu teorii 

grawitacji Einsteina, dzięki Stephenowi 
Hawkingowi, zrozumiano znacznie le-
piej relację pomiędzy czasoprzestrzenią 
a czasem. Hawking, badając to zagad-
nienie, zaproponował hipotezę ochrony 
chronologii: makroskopowe prawa fizyki 
bronią podróży wstecz w czasie. Obecnie, 
na mocy tej hipotezy, relatywiści uwa-
żają, że czasoprzestrzenie, w których ta-
kie podróże są możliwe, są wyłącznie ma-
tematyczną ciekawostką. Niemniej jest to 
tylko hipoteza i wydaje się, że ciągle kryje 
się tu tajemnica. Wątpliwości zapewne 
znikną, gdy lepiej zrozumiemy teorię gra-
witacji Einsteina lub odkryjemy teorię od 
niej bardziej kompletną i doskonałą. No 
cóż, ciągle czekamy na następcę Newtona 
i Einsteina.

Jak przystało na prawdziwego fizyka, 
Hawking pokusił się nawet o ekspery-
ment, który potwierdził jego przypusz-
czenia, iż podróże w czasie wstecz nie są 
możliwe. Niezbędne rekwizyty: szam-
pan, przekąski, baloniki, zaproszenia. 
Tak! Hawking urządził przyjęcie dla po-
dróżników w czasie. Najpierw wydał 
bankiet. Następnego dnia rozesłał od-
porne na czas zaproszenia. Wynik eks-
perymentu: Hawking bawił się samot-
nie. Dowodzi to, że nikt z przyszłości 
obejmującej prawdopodobnie setki lat 
nie był w stanie cofnąć się w czasie. Kto 
mając taką możliwość nie pokusiłby się 
o przybycie? Wspaniały pomysł na te-
stowanie możliwości przyszłych tech-
nologii.

Spojrzenie wstecz
Główne przesłanie tego przewodnika 
można streścić następująco: choć nie-
trywialne podróże w czasie są możliwe, 
to podróżować możemy tylko wprzód. 
Herbert George Wells mijał się z prawdą 
w swojej powieści, twierdząc, że we-
hikuł czasu można wyposażyć w bieg 
wsteczny. Kto żałuje, że nie jest to moż-
liwe, niech przeczyta ,,Podróż dwudzie-
stą” Stanisława Lema. To prawda, że ,,ma-
jąc taką masarnię i jatkę w rodowodzie, 
wstyd pchać się pomiędzy wysokie ko-
smiczne cywilizacje’’, ale czy naprawdę 
chcielibyśmy w ręce regulatorów histo-
rii oddawać nowe potężne narzędzie? 
A jeśli ktoś nie wierzy, iż podróże w cza-
sie wstecz nie są możliwe, to proponuję 
wybrać się w przyszłość i osobiście spraw-
dzić, czy któraś z bardziej zaawansowa-
nych cywilizacji nie odkryje, jak włączyć 
bieg wsteczny.  © SEBASTIAN SZYBKA
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Dzieci w parku nad rzeką Sagami w czasie długiego weekendu majowego (zwanego w Japonii Złotym Tygodniem). Sagamihara, 4 maja 2005 r.
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Kiedy spieszy 
wewnętrzny zegar

KASPER KALINOWSKI              

W zależności od wieku, kultury, nastroju czy stanu zdrowia 
możemy różnie postrzegać mijające godziny, dni i lata.

W szyscy posiadamy we-
wnętrzny zegar i po-
strzegamy upływ czasu. 
Ale nie wszyscy tak 

samo, albo przynajmniej mamy do tego 
upływu różny stosunek. Aby się o tym 
przekonać, wystarczy pojechać do Ame-
ryki Łacińskiej i spróbować umówić spo-
tkanie na konkretną godzinę. Według ob-
serwacji zespołu Lawrence’a White’a, psy-
chologa z Beloit College, im bardziej roz-
winięty ekonomicznie i zamożniejszy jest 
dany kraj, tym mniej elastyczną definicję 
punktualności stosują jego mieszkańcy.

Punktualność w dżungli
Dla osób żyjących w zachodniej cywili-
zacji kwestia percepcji czasu wydaje się 
istotna, bo to wokół czasu i jego upływu 
skoncentrowana jest większość naszego 
życia. Gdybyśmy jednak znaleźli się 
w amazońskiej dżungli wśród Indian 
Pirahã, bez zegarka i z rozładowanym te-
lefonem, nie byłoby nam się łatwo dowie-
dzieć, która jest godzina. Nie moglibyśmy 
po prostu o to kogoś zapytać. Pirahã, jak 
twierdzi badający tę kulturę od lat Daniel 
Everett, obywają się bowiem bez pojęcia 
czasu.

Pirahã to zadziwiający wyjątek, ale 
różnice kulturowe, gdy idzie o per-
cepcję czasu, są znaczące. Naukowcy 
mówią o dwóch koncepcjach czasu, 
stanowiących jednocześnie linię 
demarkacyjną między kulturami indy-
widualistycznymi i kolektywistycznymi: 
chodzi o czas monochroniczny i polichro-
niczny.

Ten pierwszy znamy ze swojego do-
świadczenia. Czas monochroniczny po-
strzegamy jako linearny, dający się po-
dzielić na mniejsze jednostki. Taki sposób 
konceptualizacji czasu dominuje w świe-

cie zachodnim. Nic dziwnego, że w kul-
turach, które tak postrzegają czas, ceni 
się wykonywanie tylko jednej czynno-
ści naraz, a podczas pracy ludzie rzadziej 
wchodzą w interakcje społeczne. Odkry-
cia psychologów wskazują jednak, że 
osoby nadmiernie skoncentrowane na te-
raźniejszości są bardziej impulsywne od 
tych skoncentrowanych na przeszłości 
lub przyszłości. Nie powinien więc dzi-
wić spokój buddystów, postrzegających 
czas w sposób nielinearny i nieprzywią-
zujących wielkiej wagi do teraźniejszości 
i planowania.

W kulturach kolektywistycznych czas 
postrzegany jest jako bardziej plastyczny 
i płynny. Ważniejsze są relacje między 
ludźmi, a robienie wielu rzeczy jednocze-
śnie nikomu nie przeszkadza. Tego ro-
dzaju koncepcja czasu – polichroniczna 
– charakteryzuje obszary Bliskiego 
Wschodu lub południowej Azji.

Ale to wciąż tylko jedno z wielu przy-
bliżeń tego, jak możemy postrzegać czas.

Płynie, leczy, goni
Wyrażając prawdy o świecie za pomocą 
słów, zaskakująco często sięgamy po me-
tafory. Wiele abstrakcyjnych idei, takich 
jak „sprawiedliwość” czy „czas”, trudno 
byłoby przedstawić bez ich użycia. Czas 
płynie, leczy rany, może nas gonić, a zda-
rzenia lokujemy na wyobrażonym konti-
nuum, które naukowcy określają „umy-
słową osią czasu”. W myśleniu o czasie 
ważną rolę odgrywa zwłaszcza metafora 
przestrzeni, którą posługujemy się, choć 
w różnych formach, niezależnie od wpły-
wów kulturowych. Powszechność meta-
fory przestrzennej do opisu czasu wynika 
nie tylko z tego, jak mówimy.

George Lakoff, znany na całym świecie 
z teorii opisującej język jako system meta-

for, twierdzi, że metafora przestrzenna za-
korzeniona jest w naszej biologii. Jak za-
uważył w jednej z prac: „W naszych sys-
temach wizualnych posiadamy czujniki 
ruchu i czujniki do obiektów i lokalizacji. 
Nie posiadamy czujników czasu (cokol-
wiek to może oznaczać)”. W 2010 r. zaś 
Edward Hubbard i Ursina Teuscher wy-
kazali, że właściwa wszystkim kulturom 
konceptualizacja czasu jako przestrzeni 
oparta jest na wspólnym regionie w mó-
zgu znajdującym się w obrębie płata cie-
mieniowego – powiązanym zarówno 
z percepcją czasu, jak i przestrzeni.

Z kolei badania dzieci w wieku przed-
szkolnym, przeprowadzone przez Sylvie 
Droit-Volet, pokazują, że na subiektywną 
ocenę percepcji czasu może wpływać 
to, jak odbierane są wydarzenia w prze-
strzeni. Działania, które wymagały od 
dzieci wysiłku, były oceniane przez nie 
jako trwające dłużej. Co więcej, czas 
ekspozycji punktu świetlnego lub czas 
trwania ruchu także był oceniany jako 
dłuższy, jeśli tylko punkt był jaśniejszy, 
a prędkość ruchu wzrastała.

Amerykanie na ogół wyobrażają sobie, 
że czas porusza się na osi horyzontalnej 
z lewej do prawej – zgodnie ze sposobem, 
w jaki piszemy i czytamy. Podobnie Chiń-
czycy, którzy używają zapisu od góry do 
dołu, także upływ czasu utożsamiają 
z kierunkiem od góry do dołu. Psycholo-
dzy na ogół sądzą, że „umysłowa oś czasu” 
kształtuje się w okresie przedszkolnym – 
w wyniku wpływów kulturowych. Także 
dla osób niewidomych czas płynie od le-
wej strony do prawej, co zdaniem badaczy 
wynika z natury systemu Braille’a.

W 2012 r. zespół Rafaela Núñeza – wie-
loletniego współpracownika Lakoffa – 
postanowił sprawdzić, na ile powszechne 
jest utożsamianie przeszłości i przyszłości 

którego na ogół znajdujemy się w do-
brym nastroju. Ważne jest w tym przy-
padku rozróżnienie między nastrojem 
a emocjami. Ten pierwszy trwa dłużej, 
niekiedy utrzymuje się przez kilka dni. 
W przeciwieństwie do emocji nie ma wy-
raźnej przyczyny. Mimo że nastrój jest 
mniej intensywny niż emocje, również 
może zmieniać wewnętrzne postrzega-
nie czasu.

Zdaniem psychologów, w przypadku 
zdrowych ludzi im większe ogólne pobu-
dzenie organizmu, tym sytuacje oceniane 
są jako trwające dłużej. Podczas jednego 
z eksperymentów okazało się, że obejrze-
nie scen z horroru zmieniło ocenę czasu 
trwania prezentowanego później mate-
riału – studentom w grupie eksperymen-
talnej wydał się on dłuższy niż tym w gru-
pie kontrolnej, którzy oglądali wcześniej 
neutralne sceny.

Z perspektywy ewolucyjnej takie roz-
wiązanie ma sens. Czas subiektywnie 
zwalnia, a więc „mamy go więcej” na ana-
lizę sytuacji i jak najszybszą reakcję w ra-
zie niebezpieczeństwa. Już 3-letnie dzieci, 
jeśli pokażemy im twarze wywołujące 

strach, twierdzą, że były prezentowane 
dłużej niż te neutralne. Czas ulega też 
„wydłużeniu”, kiedy tylko oczekujemy 
na zobaczenie czegoś nieprzyjemnego, 
odczuwamy ból albo jesteśmy uczestni-
kami wypadku.

Dużo o subiektywnym odczuwaniu 
czasu mówi nam skrajny przykład ob-
niżonego nastroju – zaburzenia depre-
syjne. Osoby cierpiące na depresję czę-
sto mówią o desynchronizacji ich we-
wnętrznego zegara i rzeczywistego 
upływu czasu. Świat zewnętrzny wydaje 
się być zanurzony w innym porządku 
czasowym, a zdarzenia są szybsze niż te 
zachodzące w świecie wewnętrznym. 
Niektórzy, nawiązując do fizyki, okre-
ślają nawet to zjawisko jako „depresyjną 
dylatację czasu”.

W maju 2020 r. zespół Sylvie Droit-Vo-
let przyjrzał się Francuzom przebywają-
cym na przymusowej kwarantannie spo-
wodowanej przez COVID-19. W ich ba-
daniach stres i poziom lęku, odczuwane 
przez odizolowane osoby, w niewielkim 
stopniu wyjaśniały subiektywne spo-
wolnienie czasu. Za jego „wydłużenie” 

z osią tył/przód. Sami o przeszłości my-
ślimy najczęściej jako o czymś znajdują-
cym się już „za nami”, a o przyszłości – 
jako czymś, co rozciąga się przed nami. 
Jak się okazało, lud Yupno z Nowej Gwi-
nei do określania czasu wykorzystuje lo-
kalną, górzystą topografię. Przedstawiciel 
tego plemienia wyrazi przeszłość poprzez 
gesty jako schodzenie z góry, a przyszłość 
– wchodzenie pod górę. W dodatku kon-
cepcja czasu wśród Yupno nie jest line-
arna. Równie odmienne od zachodnich 
są gesty używane wysoko w Andach 
przez Indian Ajmara. Przyszłość traktują 
oni jako coś znajdującego się za plecami, 
a przeszłość – jako coś znajdującego się 
przed nimi.

Niezależnie od kultury na postrzega-
nie upływu czasu wpływają także nastrój 
i stan zdrowia.

Długo jeszcze?!
Większość ludzi uważa, że czas przyspie- 
sza, gdy są szczęśliwi, oraz płynie wol-
niej, gdy są w złym humorze. Wyjątkiem 
jest na pewno pobudzenie seksualne, 
które wzmaga niecierpliwość, a podczas 
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w dużo większym stopniu odpowiadały 
za to smutek i nuda. Wyniki zespołu 
Droit-Volet rzucają również nowe świa-
tło na wspomnianą „depresyjną dylata-
cję czasu”, ponieważ chorzy na depresję 
na ogół wycofują się z kontaktów towa-
rzyskich i porzucają dotychczasowe ak-
tywności. „Ich ustalenia bezpośrednio 
wskazują na związek emocji z postrzega-
niem czasu” – skomentował na łamach 
„Scientific American” Philip Gable, psy-
cholog z Uniwersytetu w Alabamie, 
który przez najbliższe dziewięć miesięcy 
planuje analizować zmiany w psycholo-
gicznym upływie czasu wywołane przez 
COVID-19.

Również w przebiegu innych zabu-
rzeń, takich jak choroba afektywna dwu-
biegunowa czy schizofrenia, percepcja 
czasu ulega zmianom. W przypadku tej 
pierwszej wspomniane zmiany wydają 
się być jednym z kluczowych zjawisk 
– w trakcie nasilenia objawów depresyj-
nych czas „spowalnia”, aby w fazie ma-
niakalnej „przyspieszać”. Według Geo-
rga Northoffa prawidłowości te wyni-
kają ze zmian wzorców aktywności neu-
ronów w sieci somatomotorycznej i sen-
sorycznej. Odkrycie otwiera drogę do no-
wego sposobu leczenia choroby – opar-
tego o stymulację odpowiednich obsza-
rów mózgu przy wykorzystaniu metody 
przezczaszkowej stymulacji magnetycz-
nej TMS.

Natomiast u cierpiących na schizofre-
nię, w fazie ostrej choroby, gdy pojawiają 
się tzw. objawy pozytywne – jak omamy 
czy urojenia – czas wyraźnie przyspiesza. 
Zespół japońskich lekarzy, z Natsukim 
Uedą na czele, uznał nawet subiektywne 
przyspieszenie upływu czasu za jeden 
z objawów tej choroby.

Takie „przyspieszenie” wydaje się nie-
uniknione, nawet jeśli nie cierpimy na 
schizofrenię – ponieważ może być zwią-
zane także z wiekiem.

Ta długa młodość
Powszechne przekonanie o tym, że 
z wiekiem czas między kolejnymi świę-
tami się skraca, znajduje potwierdzenie 
w doniesieniach naukowców. W 2005 r. 
dwójka psychologów Marc Wittmann 
i Sandra Lehnhoff przebadała 499 osób 
w wieku od 14 do 94 lat. Pytano ich 
o tempo, w jakim czuli, że czas płynie 
– od „bardzo wolnego” do „bardzo szyb-
kiego”. W przypadku krótszych okre-
sów, jak tydzień, miesiąc, a nawet rok – 

postrzeganie czasu przez badanych nie 
wzrastało wraz z wiekiem. Jednak dla 
dłuższych odcinków czasu, takich jak 
dekada, pojawił się pewien stały wzo-
rzec: osoby starsze miały tendencję do 
postrzegania czasu jako upływającego 
szybciej. Kiedy poproszono ich o reflek-
sję nad swoim życiem, uczestnicy po-
wyżej 40. roku życia stwierdzali, że czas 
upływał powoli w dzieciństwie, ale po-
tem stale przyspieszał – przez lata nasto-
letnie do wczesnej dorosłości.

Dotychczas zaproponowane wyja-
śnienia tego zjawiska były dość proste. 
W trakcie nowych doświadczeń – ta-
kich jak pierwsze pływanie żaglówką 
– czas płynie szybciej. Jednak jeśli póź-
niej je sobie przypominamy, wydają się 
trwać dłużej niż dzień złożony z typo-
wych czynności. Przypomnijmy sobie 
nasz zwyczajny dzień w pracy, gdy pa-
dliśmy ofiarą nudy. Mimo że wtedy czas 
prawdopodobnie nam się dłużył, to o ile 
nie stało się coś niezwykłego albo nie zo-
staliśmy zwolnieni, będziemy ten dzień 
pamiętać jako znacznie krótszy niż np. 
dzień pierwszej podróży samolotem. 
Z wiekiem coraz rzadziej robimy coś po 
raz pierwszy, więc kolejne dekady życia 
oceniamy jako krótsze.

Oryginalne wyjaśnienie tego, dlaczego 
z wiekiem dni wydają się coraz krótsze, 
przedstawił w zeszłym roku Adrian Be-
jan, fizyk z Duke University. Zmianami 
w postrzeganiu czasu zainteresował się, 
gdy jako młody chłopak trenował koszy-
kówkę. Gdy był zmęczony po treningu, 
miał wrażenie, że czas spowalnia.

Jego zdaniem klucz do zrozumienia 
tkwi w „zmęczeniu”, jakiemu z wiekiem 
ulega nasza percepcja. Z upływem lat 
nie zmienia się przecież czas fizyczny, 
a jedynie subiektywny czas umysłowy. 

Zdaniem Bejana z wiekiem procesy, 
dzięki którym poznajemy świat, tracą na 
jakości – percepcja ulega zubożeniu. De-
gradacji ulegają m.in. ścieżki, którymi 
przesyłane są informacje sensoryczne. 
W miarę starzenia zmniejsza się rów-
nież częstotliwość sakkad – nieświado-
mych ruchów gałek ocznych. To pomię-
dzy sakkadami gałki oczne fiksują się 
na jakimś obiekcie, a mózg przetwarza 
otrzymane informacje wizualne. U nie-
mowląt okresy fiksacji są krótsze niż 
u dorosłych. Z wiekiem zmniejsza się 
więc ilość informacji, które otrzymuje 
nasz mózg. W praktyce ma się to prze-
kładać na złudzenie szybszego upływu 
czasu. Życie możemy więc „wydłużyć” 
nie tylko zapewniając sobie nowe ak-
tywności, ale również dbając o mózg po-
przez odpowiednią dietę czy sen. W sen-
sie psychologicznym może to spowolnić 
upływ czasu.

Co zaplanował orangutan
Naszą wiedzę na temat percepcji czasu 
wzbogacają także badania na zwierzę-
tach. Jeszcze na początku XXI w. na-
ukowcy byli zgodni – zwierzęta inne 
niż ludzie miały być „uwięzione w cza-
sie”, niezdolne do planowania czynno-
ści oraz umysłowych podróży w czasie. 
Nawet zbieranie przez nie zapasów uwa-
żano za przejaw zachowania instynktow-
nego, a nie rozmyślne planowanie. Jed-
nak ten bastion stanowiący o wyjątkowo-
ści człowieka runął pod wpływem badań. 
W 2006 r. Nicholas Mulcahy i Josep Call 
w serii przeprowadzonych eksperymen-
tów dowiedli, że szympansy karłowate 
oraz orangutany posiadają zdolność pla-
nowania. W laboratorium potrafiły do-
brać oraz przetransportować odpowied-
nie do wykonania zadania narzędzia – na-
wet jeśli musiały czekać aż 14 godzin na 
to, by mogły ich użyć.

W przyszłości badania mózgów małp 
i ludzi, skoncentrowanie na poszukiwa-
niach wspólnych nam neuronalnych ko-
relatów percepcji czasu, mogą pozwolić 
prześledzić ewolucyjny rodowód tego 
zjawiska. Dotychczasowe obserwacje po-
zwalają sądzić, że rację miał Eugène Min-
kowski, polsko-francuski psychiatra, 
który wyróżnił „czas-Ja” (Ich-Zeit) i „czas-
-Świata” (Welt-Zeit). Według fizyków 
ten drugi jest iluzją. Pierwszy natomiast 
skomplikowanym przybliżeniem, które 
generuje mózg.

 © KASPER KALINOWSKI

Czas ulega 
„wydłużeniu”, 
kiedy tylko oczekujemy 
na zobaczenie czegoś 
nieprzyjemnego, 
odczuwamy ból albo 
jesteśmy uczestnikami 
wypadku.

Co praczłowiek miał na myśli
PROF. BOGUSŁAW PAWŁOWSKI, ANTROPOLOG:   

 Mózg to bardzo kosztowny organ. 
U dorosłego człowieka pochłania jedną piątą całej energii. 
Nie każdy organizm może sobie na taki wydatek pozwolić.

ŁUKASZ KWIATEK: Jak bardzo 
możemy się cofnąć w czasie, żeby 
wciąż jeszcze można było mówić 
o człowieku?
BOGUSŁAW PAWŁOWSKI: Na podstawie 

badań paleoantropologicznych zakłada 
się, że człowiek współczesny – tzw. Homo 
sapiens sapiens – istnieje ok. 300 tys. lat.

Spróbujmy cofnąć się bardziej 
– do ostatniego wspólnego przodka 
człowieka współczesnego i neander-
talczyków. Spotkamy jakieś istotne 
różnice?
Dojdziemy do Homo heidelbergensis. 

Różnice będą przede wszystkim morfolo-
giczne. I u Homo heidelbergensis, i u nean-
dertalczyków twarzoczaszka wyglądała 
trochę inaczej. To raczej nie były osob-
niki, które by pasowały do naszych ka-

nonów estetycznych. Ale znały już ogień, 
złożone narzędzia, oczywiście łowiectwo. 
Posługiwały się już jakąś werbalną formą 
komunikacji – nawet jeśli język ten nie 
był wyrafinowany jak u Homo sapiens.

Różnice anatomiczne między ludźmi 
współczesnymi a praprzodkami na 
pewno były dostrzegalne, ale nie powin-
niśmy ich przeceniać. Dzisiaj zróżnicowa-
nie w obrębie naszego gatunku może być 
znacznie większe niż wówczas pomiędzy 
poszczególnymi gatunkami człowieka. 
Mamy Nilotów (należą do nich np. Ma-
saje), którzy są wysocy, oraz Pigmejów, 
którzy są bardzo niscy.

Powiedziałby Pan, że takie istoty jak 
Homo heidelbergensis były ludźmi?
Należą do naszego rodzaju (Homo), 

mają dosyć duże mózgi (ok. 1250 g). Miały 

uboższą technologię niż Homo sapiens, 
ale jeżeli porównamy ich do współcze-
snych małp człekokształtnych, to nie da 
się negować ich już zaawansowanego po-
ziomu uczłowieczenia.

Skoro jesteśmy przy mózgach: 
czy wiemy, kiedy one nam 
tak bardzo urosły?
To nie był proces skokowy, choć jak 

na ewolucyjne standardy aż trzykrotny 
przyrost wielkości mózgowia (z ok. 400 g 
do średnio niemal 1400 g) nastąpił bar-
dzo szybko, bo w ciągu jakichś 2 mln lat. 
Tak szybki proces umózgowienia można 
chyba zaobserwować tylko u niektórych 
morskich ssaków (np. delfinów). Ardipi-
teki i australopiteki miały mózgi podob-
nych rozmiarów jak szympansy (ok. 400-
-500 g). Podobna była też u nich wielkość 
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PROF. BOGUSŁAW PAWŁOWSKI 
jest antropologiem, kierownikiem 
Katedry Biologii Człowieka na 
Wydziale Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Prowadzi badania w obszarze 
biologii ewolucyjnej, antropologii 
i psychologii ewolucyjnej. Jest 
członkiem kilku prestiżowych 
towarzystw naukowych, w tym również 
prezydentem European Human 
Behaviour and Evolution Association 
(EHBEA) i przewodniczącym 
Polskiego Towarzystwa Nauk 
o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), 
które współtworzył. W konkursie 
organizowanym przez PAP 
i MNiSW otrzymał główną 
nagrodę Popularyzator Nauki 
2016. W 2016 r. ukazała się też 
jego rozmowa z dziennikarzem 
Tomaszem Ulanowskim „Nagi 
umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy 
jesteśmy? Ludzka natura bez złudzeń” 
(Wydawnictwo Agora).

względna mózgu, czyli stosunek roz-
miaru mózgu do rozmiaru ciała.

 Większe mózgi miały dopiero osob-
niki rodzaju Homo (to zresztą jedno 
z kryterium przynależności do tego ro-
dzaju), począwszy od ok. 600 g u Homo 
habilis czy ok. 800 g u – również ogólnie 
masywniejszego – afrykańskiego Homo 
ergaster. Jednak największy wzrost roz-
miarów mózgu w stosunku do wielkości 
ciała (która już się nie zmieniała) miał 
miejsce między 800 a 200 tys. lat temu.

Wydaje się, że duży mózg 
zapewnia organizmom ogromne 
korzyści. Dlaczego zatem 
w innych liniach ewolucyjnych 
nie doszło do podobnego 
procesu?
Musimy pamiętać, że mózg, a szczegól-

nie kora mózgowa, to bardzo kosztowny 
organ. U dorosłego człowieka mózg to za-
ledwie 2-2,5 proc. masy ciała, a zużywa po-
nad 20 proc. energii. U niemowląt stanowi 
on ok. 10 proc. i zużywa ponad 60 proc. 
energii! Czyż z biologicznego punktu 
widzenia to nie luksusowy organ? Nie-
wiele organizmów może sobie pozwo-
lić na tak ogromny koszt. Ten „móz- 
gowy luksus” musi się jednak wpisywać 
w ewolucyjno-ekonomiczną logikę, dla-
tego aby taka adaptacja mogła istnieć, 
musiała przynosić tak dużo korzyści, że 
warto było dla nich ponosić wysoki koszt. 
Nie wiemy do końca, jakie czynniki pre-
sji selekcyjnej mogły warunkować tak 
szybką ewolucję mózgowia w naszej filo- 
genezie. Jedna z popularnych hipotez 
wiąże ten proces z naszym bogatym ży-
ciem społecznym i wyzwaniami, które 
ono niesie.

Wiem, że „umysły nie kamienieją”, 
jak powtarzają paleoantropolodzy, 
ale pospekulujmy: o czym myśleli 
nasi przodkowie kilkaset tysięcy lat 
temu?
Mamy kilka sposobów uprawdopo- 

dobnienia naszych spekulacji. Po pierw-
sze, artefakty. Skoro konstruowali narzę-
dzia, to potrafili przewidywać. Po drugie, 
pewne cechy współczesnego człowieka 
prawdopodobnie nie pojawiły się znie-
nacka, tylko miały dłuższy ciąg ewolu-
cyjny. Po trzecie, możemy się posługiwać 
modelami pierwotnych społeczności: 
przyglądać się współczesnym łowcom-
-zbieraczom, a także dokonywać porów-
nań ze współczesnymi szympansami, 

które też w różnych regionach tworzą 
różne kultury.

Mówi się, że nasze własne 
umysły są książkami do historii 
wyzwań, z jakimi się zmagali nasi 
przodkowie. Jeśli mamy takie 
wrodzone mechanizmy jak strach 
przed pająkami czy wężami, 
to znaczy, że nasi przodkowie 
mieli z nimi jakiś problem. 
Odziedziczyliśmy te mechanizmy, 
ponieważ pozwalały rozwiązywać 
problemy adaptacyjne.
Nasze mechanizmy umysłowe to 

ważne źródło informacji o naszych 
przodkach, ale nie dają nam oczywiście 
całkowitej pewności. Przyjmuje się np., 
że 50-30 tys. lat temu żyły społeczno-
ści zbliżone do współczesnych zbiera-
czy-łowców, co nie do końca musi być 
prawdą. Nie mamy pewności, jak wyglą-
dały struktury społeczne, np. zarządza-
nie grupą, czy obowiązywała monoga-
mia, czy też powszechna była poligynia 
etc. Choć gdy dzisiaj widzimy, jak inten-
sywna u obu płci może być zazdrość, to 
wiadomo, że ta posesywność, chęć posia-
dania partnera na dłużej niż jedną noc, 
musiała istnieć już u naszych przodków. 
Na tej podstawie możemy powiedzieć coś 
o tym, jak rodziły się nasze emocje i jakie 
warunki emocjonalne panowały w ta-
kich społecznościach.

O czym więc nasi przodkowie 
myśleli?
Pewnie o tym, o czym myślą współ-

cześni łowcy-zbieracze. Jak zaspokoić 
wszystkie potrzeby. Jak zdobyć pokarm, 
gdzie go szukać, jak go przenieść, jak zbu-
dować schronienie, rozpalić ogień, ale też 
jak nakłonić do seksu potencjalnego part-
nera. Planowali. Musieli też być ostrożni 
– złamanie czy zwichnięcie było proble-
mem znacznie większym niż dzisiaj. Mu-
sieli zapamiętywać topografię – choćby 
miejsca, gdzie można zdobyć miód, gdzie 
są termitiery, źródła wody pitnej albo 
schronienie na nocleg. Zastanawiali się, 
kiedy się przemieścić – znali pory roku. 
Mieszkańcy chłodniejszych regionów 
musieli się w coś ubierać, same adapta-
cje fizjologiczne na pewno im już nie wy-
starczały.

Możemy sobie wyobrazić, że wystę-
pował podział ról. Mężczyźni byli odpo-
wiedzialni za polowania, łowienie ryb. 
Kobiety zajmowały się dziećmi, zbierały 

jagody, wykopywały jadalne bulwy, czę-
ściej przygotowywały posiłki. Raczej nie 
były dyskryminowane, ponieważ to one 
ostatecznie dostarczały więcej jedzenia. 
Dziś wiemy, że zbieraczki zapewniają 
przeciętnie więcej kalorii (w sumie ok. 
60 proc.) niż myśliwi, na których nie za-
wsze można polegać.

Dzieci musiały się bawić, zapewne 
w miejscach doglądanych przez doro-
słych. Nasi przodkowie skupieni byli 
w dużym stopniu na interakcjach między- 
osobniczych, uczyli się, jak postępować 
z relacjami w grupie. Pod tym względem 
myśleli o tym, o czym w zasadzie my też 
często myślimy.

Mówi Pan o tym, co musieli robić. 
A czy mieli czas na myślenie bądź 
robienie tego, na co mieli ochotę?
Tak. Ale nie możemy stworzyć jednego 

modelu, wspólnego dla wszystkich grup 
żyjących 200 tys. lat temu. Wszystko za-
leży od warunków: jeżeli wokół było 
dużo pożywienia, to nie musieli wiele 
pracować. Dzisiaj społeczeństwa zbie-
racko-łowieckie, które mają dostęp do po-
karmu, pracują po 3-4 godziny dziennie. 
Jeśli pada, po prostu nie idą na polowanie. 
Jak się zmęczą jednego dnia, to drugiego 
odpoczywają. Nie kumulowano rzeczy, 
nie magazynowano mięsa na dłużej. Żyli 
z dnia na dzień i chyba zgodnie z przesła-
niem carpe diem.

Żyli w lęku? W książkach 
prymatologów, którzy pracują 
w terenie, np. Dorothy Cheney 
i Roberta Seyfartha o pawianach, 
uderza, w jak wielkim stresie te 
zwierzęta żyją i ile niebezpieczeństw 
na nie czyha.
Pawian nie ma kamiennych narzędzi, 

nie potrafi rozniecić ognia, nie jest tak 
uzbrojony jak nasi przodkowie. Oni na 
pewno posługiwali się już wtedy dzidami. 
Tzw. włócznie z Schöningen, świetnie za-
chowane, mają ok. 400 tys. lat. Niewątpli-
wie doświadczali lęków, ale niekoniecz-
nie z powodu dużych drapieżników. Mó-
wiliśmy choćby o wężach i pająkach. Ja-
red Diamond, który bada społeczności 
zbieracko-łowieckie, m.in. w Papui-No-
wej Gwinei, pisze, że nam się wydaje, iż 
ludzie ci żyją w raju, a oni z pewnością 
woleliby zostać bezdomnymi w Nowym 
Jorku, bo tam nie ma wielu zagrożeń 
obecnych w warunkach naturalnych. 
Nie mają GPS-u, więc giną, gdy się zgu-

bią. Rzadko śpią pod drzewami, bo każdy 
znał kogoś, na kogo drzewo się przewró-
ciło i go zabiło. W ich przypadku złama-
nie nogi czy ręki wiąże się często z kalec-
twem do końca życia.

Nasi praprzodkowie musieli być 
ostrożni. Znowu – wynika to nie-
jako z faktu, że my też jesteśmy bardzo 
ostrożni. Słyszymy byle szelest i nagle 
podnosi się nam poziom adrenaliny. 
Myśmy się z tym urodzili, nie nauczyli-
śmy się, że trzeba być czujnym. Ten wy-
ostrzony mechanizm ostrzegawczy to ko-
lejna scheda ewolucyjna, która musiała 
powstać dawno temu. Lepiej sto razy się 
przestraszyć bez powodu niż jeden raz nie 
zareagować na realne niebezpieczeństwo.

Ale w grupie i w dzień nie mogli żyć 
w nieustannym stresie. Jeżeli udało im się 
zdobyć wartościowe owoce i coś upolo-
wać, zaspokoić potrzeby uczuciowe i spo-
łeczne, to czuli się dobrze. Myślę, że pro-
porcja dobrego i lękowego samopoczucia 
nie była u nich aż tak różna od naszej.

A nie bali się, że niebo zwali im się 
na głowę?
Niebo może niekoniecznie, ale spoty-

kali się ze zjawiskami przyrodniczymi, 
których nie potrafili wyjaśnić, i przypi-
sywali je działaniu „ponadludzkiego” 

czynnika sprawczego. Dziś wiemy, co to 
jest wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, 
tsunami. Oni na przestrzeni kilku poko-
leń mogli się spotkać z jednym z tych zja-
wisk. Pewnie w ten sposób rodziły się le-
gendy.

To efekt ostrego przyczynowo-skutko-
wego sposobu myślenia, który jest jedno-
cześnie wadą i zaletą naszych umysłów. 
Czasami, choć nie możemy znaleźć przy-
czyn, wciąż ich poszukujemy, co prowa-
dzi nas do błędnego przypisywania zależ-
ności przyczynowych czemuś, co tylko 
z sobą koreluje. Tak się rodzą rytuały – 
np. jeśli trener raz się ogolił i akurat jego 
drużyna wygrała mecz, to potem będzie 
się golił przed każdym meczem. My się ta-
kimi rzeczami czarujemy. Z jednej strony 
musi nam to dawać więcej korzyści, niż 
nas to kosztuje, ale skutek uboczny jest 
taki, że współcześni ludzie nie myślą na 
sposób naukowy i w kwestiach przyczyn 
różnych zdarzeń nie mają prawidłowych 
intuicji.

Wybuch wulkanu jest czymś stosun-
kowo rzadkim. A jak nasi przodkowie 
myśleli o zdarzeniach, które się po-
wtarzają codziennie? Nie bali się np., 
że któregoś dnia słońce nie wzej-
dzie?

Myślę, że procesy cykliczne były dla 
nich oczywiste. Wiedzieli, że gdy zrobi 
się ciemno, potem będzie jasno. Po desz-
czowej porze roku nastąpi sucha. Gdy 
rośliny kwitną, to po pewnym czasie 
wyrosną owoce. Zaćmienie słońca mu-
siało ich zaskakiwać – ale ono też nie 
jest częste. Owe rzadkie zjawiska są tak 
ważne, bo pełnią funkcję kulturotwór-
czą – to one m.in. kreowały legendy, 
mity i religie.

Kiedy człowiek stał się filozofem 
albo teologiem?
Nawet szympans do pewnego stop-

nia jest filozofem. Od ok. 40 tys. lat dość 
powszechna jest już sztuka i wierze-
nia. Oczywiście pojawiły się wcześniej, 
znamy bowiem artystyczne wyczyny 
człowieka (np. paciorki z muszli śli-
maka) z jaskini Blombos w Afryce Po-
łudniowej sprzed 70 tys. lat. Jeśli był pa-
leolitycznym artystą i rytualnie grze-
bał zmarłych, na pewno się już zasta-
nawiał. Niektóre malowidła, na któ-
rych widnieją ptaki i leżący ludzie, są 
nawet interpretowane jako wyobraże-
nia „duszy” opuszczającej ciało. Ale nie 
ma gwarancji, że nie znaczą czegoś in-
nego. Tak samo jest z figurkami o kształ-
tach kobiecych – jedni twierdzą, że to 
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ģ przedstawienie bogini, inni, że symbol 
płodności, a jeszcze inni, że to starożytna 
forma erotycznych prezentacji.

Nie możemy się cofnąć aż do Homo 
heidelbergensis, ale kilkadziesiąt tysięcy lat 
temu człowiek na pewno wszystkiemu 
przypisywał „duszę”. Trudno jeszcze mó-
wić o religii – ona narodziła się później. To 
było raczej coś w rodzaju spirytualnego 
podejścia do rzeczywistości. Wszystkie 
obiekty wydawały się ludziom ożywione. 
U neandertalczyków spotykamy intencjo-
nalne pochówki, w których znajdujemy 
ochrę i różne pyłki kwiatów. Na Sybe-
rii są groby sprzed 30 tys. lat, gdzie obok 
szkieletów leżą tysiące wyrobów jubiler-
skich, paciorków z kości mamuta, do tego 
tysiące zębów lisów. Na wykonanie tego 
wszystkiego potrzeba tysięcy godzin – zro-
bienie jednego paciorka zajmowało przy-
najmniej dwie godziny. A oni to wszystko 
po prostu wkładali do grobu. Musiały być 
więc one dla nich ważne, musieli wierzyć 
w jakąś formę życia po śmierci.

Co człowiek sprzed kilkuset tysięcy 
lat mógł myśleć o innych ludziach?
Ścisła grupa mogła liczyć od kilkuna-

stu do kilkudziesięciu osobników do-
rosłych plus dzieci. Ale istniało kilka 
warstw, grupy łączyły się w większe 
społeczności. W obrębie takiego więk-
szego plemienia obowiązywało pojęcie 
„ludzi” – „takich jak ja sam” – ale już nie 
przy kontaktach z przedstawicielami in-
nego plemienia. Dzisiaj, gdy antropolo-
dzy próbują tłumaczyć nazwy grup, czę-
sto okazuje się, że nazwa własnej grupy 
brzmi „ludzie”, a innej – „nieludzie”. Taki 
element dehumanizacji, który umoż-
liwia ostrą rywalizację, pozwala zro-
bić krzywdę „innemu”, podczas gdy ze 
„swoim” walczy się raczej rytualnie.

Agresja była dość częsta. Zdaniem nie-
których badaczy przed pojawieniem się 
rolnictwa – 30-12 tys. lat temu – nawet 
20-30 proc. ludzi mogło ginąć od broni: 
oszczepu, grota, maczugi. Jednak w jed-
nej z publikacji z 2016 r. badacze przedsta-
wili dane, według których odsetek zabija-
nych przez innych ludzi był bardzo różny 
w różnych okresach. Np. ok. 200 tys. lat 
temu to było ok. 2 proc. (i tak dużo wię-
cej niż u innych ssaków), ale w mezolicie 
(10-5 tys. lat temu) już 10 proc. – podobnie 
jak w średniowieczu. Natomiast między 
3 a 1,5 tys. lat temu było to ok. 15 proc. 
Zabójstw mogło być nieco więcej, bo wi-
dzimy tylko to, co zostawiło ślady na ko-

ściach. Ślady po poderżnięciu gardła się 
nie zachowają.

Co się działo, gdy spotykały się 
grupy należące do różnych gatunków 
człowieka? Np. gdy Homo sapiens po 
migracji z Afryki trafili na neander-
talczyków?
To musiały być bardzo interesujące 

zdarzenia, choć pewnie nieczęste – bo gę-
stość zaludnienia była znacznie niższa 
niż dzisiaj. Na pewno Homo sapiens roz-
poznawali neandertalczyków jako jesz-
cze dziwniejszych „nieludzi”. Reakcje 
pewnie były złożone. Kiedyś istniała hi-
poteza, że gatunek Homo sapiens dopro-
wadził do eksterminacji neandertalczy-
ków, dzisiaj uważa się, że choć walki mo-
gły występować, to generalnie zastąpie-
nie populacji neandertalskich ludzkimi 
miało inny charakter – zresztą od mo-
mentu „trwałego” wkroczenia naszych 
przodków do Europy (jakieś 50-40 tys. lat 
temu) do czasu wyginięcia neandertal-
czyków minęło kilkanaście tysięcy lat. 
Mamy też starsze ślady obecności Homo 
sapiens w Europie – nawet sprzed 200 tys. 
lat na Bałkanach – ale ta populacja, która 
musiała bardzo wcześnie przywędrować 
z Afryki, wymarła i została zastąpiona 
przez neandertalczyków.

Wszystko wskazuje na to, że Homo 
sapiens byli jednak lepiej fizycznie i kul-
turowo dostosowani do warunków, jakie 
panowały w Europie kilkadziesiąt tysięcy 
lat temu. W grę wchodzą także katastrofy 
ekologiczne. Ok. 40 tys. lat temu na Po-
lach Flegrejskich, czyli w tym regionie, 
gdzie leży Wezuwiusz, doszło do wybu-
chu wulkanu – największego w Europie 
w ostatnich kilkudziesięciu tysiącach lat. 
Pojawiło się mnóstwo pyłu, temperatura 
w środkowej i wschodniej Europie spa-
dła o kilka stopni. To wszystko mogło 

zdziesiątkować neandertalczyków. Choć 
nie był to tak wielki kataklizm jak erup-
cja Toba w Indonezji ok. 72 tys. lat temu, 
która niemal wybiła ludzkość – szacuje 
się, że zostało po niej może 10 tys. par lu-
dzi, podczas gdy wcześniej mogło żyć na-
wet kilka milionów osobników.

Zadam głupie pytanie, ale zaraz się 
z niego wytłumaczę: sądzi Pan, że 
przeklinali?
Pewnie tak. Jedna z głównych funk-

cji przekleństwa to wyrażenie emocji. 
Wiemy też, że przekleństwa pomagają 
łagodzić ból. Jeśli nasz przodek stąpnął 
na coś ostrego, to pewnie reagował tak 
samo jak my.

Pytam o przekleństwa, ponieważ 
pojawiały się one u małp uczonych 
języka symbolicznego. Np. szym-
pansica Washoe, uczona przez 
Rogera Foutsa języka migowego, 
posługiwała się gestem „dirty” 
(„brudny”), którym początkowo 
określała swoje odchody. Potem 
spontanicznie zaczęła łączyć ten 
gest z innymi, gdy była zirytowana 
– np. mówiła „brudny Roger”, gdy 
ten odmawiał spełnienia jakiejś jej 
zachcianki.
Washoe była wychowana przez ludzi, 

więc mogła się tego jakoś nauczyć od nas. 
U dzikich małp, gdy dochodzi do konflik-
tów, zdarzają się głośne krzyki – pohu-
kiwania – które wyrażają silny poziom 
emocji. U naszych przodków, zanim po-
wstał język, mogło to wyglądać tak samo. 
Potem mogły się pojawić okrzyki wzbo-
gacone przekleństwami.

Na ból – przynajmniej zęba – od 
dawna istniały lekarstwa. Neander-
talczycy stosowali pozyskany z topoli 
kwas salicylowy, który my mamy 
w aspirynie.
Niektórym się wydaje, że medycynę 

stworzył człowiek współczesny. Oczy-
wiście, dzisiejsi łowcy-zbieracze też uży-
wają różnych substancji, głównie roślin-
nych, ponieważ wiedzą, że łagodzą one 
ból, zmniejszają temperaturę czy objawy 
infekcji. Ale medycyna pierwotna ist-
nieje od dawna. Dzisiaj w Nepalu jest np. 
kilka systemów medycznych – system za-
chodni, chiński oraz naturalna medycyna 
nepalska. Ludzie wiedzą, że medycyna za-
chodnia jest świetna na złamania, ale np. 
w kwestii bólów brzucha skutecznie kon-

kuruje z nią nepalska. Ludzie z pokolenia 
na pokolenie przekazywali sobie ustnie 
tę wiedzę.

Krótko mówiąc: nasi odlegli przod-
kowie musieli mieć całkiem niezłą 
wiedzę o świecie.
Owszem, świetną, o ile przeżyli do 15.-20. 

roku życia – śmiertelność była wtedy wy-
soka i dlatego nie było dużego przyro-
stu naturalnego, bombę demograficzną 
mamy dopiero od kilku tysięcy lat. Na 
dobrą sprawę mieli nawet większe mó-
zgi niż my. Od okresu, kiedy człowiek za-
czął parać się rolnictwem (ok. 10 tys. lat 
temu), doszło do zmniejszenia mózgowia 
– niewielkiego, ale jednak.

Powstanie cywilizacji 
wiązało się z przestawieniem się 
ze zbieractwa-łowiectwa na rolnic-
two i wytwórstwo. Wiemy, do czego 
to w końcu doprowadziło. Ale jak ta 
zmiana wyglądała na początku?
Pierwsi rolnicy mieli bardzo ciężko. 

To było właściwie jak wypędzenie z raju 

– choć może nie aż z raju, gdyż mówili-
śmy, że ich życie nie było sielankowe. 
Byli niżsi, mieli więcej oznak stresu fi-
zjologicznego – problemy z niedobo-
rem nie tylko białka, ale też makro- czy 
mikroelementów, bo mieli uboższą, 
mniej zróżnicowaną dietę. Nierzadko 
groził im nieurodzaj i głód, a także nowe 
choroby i infekcje. Udomowienie zwie-
rząt, choć znacznie ułatwiło życie, spro-
wadziło na nas np. odrę czy ospę. Wcze-
śniej nie było również malarii – stała się 
ona problemem dopiero, gdy zaczęły zni-
kać lasy, przez co zwiększyły się środo-
wiska, w których mogą się rozmnażać 
komary.

Łowcy-zbieracze jedli w zasadzie 
wszystko: owady, owoce, miód, małe 
kręgowce, a jak się udało, także większe 
zwierzęta. Rzadko spotykamy na ich ko-
ściach objawy zaburzeń, próchnicy czy 
awitaminozy. Byli sprawni fizycznie, 
szczupli. Często jednak chodzili głodni, 
np. gdy panowała susza lub gdy długo 
padał deszcz. Zmiana sposobu życia na 
rolniczy musiała być w jakiś sposób wy-

muszona – czy to zwiększeniem wła-
snej populacji, czy zdziesiątkowaniem 
źródeł żywności dla łowców-zbieraczy. 
Kto bowiem rezygnuje z krótkiego „dnia 
pracy” na rzecz harówki, której efekty nie 
do końca da się kontrolować, choćby ze 
względu na pogodę? Okazało się jednak, 
że zmiana się opłaciła – ale była to droga 
przez cierpienia do gwiazd. U naszego 
pnia technologicznego byli ludzie, któ-
rzy sobie gorzej radzili ze środowiskiem 
niż łowcy-zbieracze.

Czasami, gdy chcemy komuś ubli-
żyć, to mówimy, że jest troglodytą czy 
neandertalczykiem. Nie zdajemy sobie 
sprawy, jak bardzo obrażamy te istoty.

 ©π Rozmawiał ŁUKASZ KWIATEK

Pierwsza wersja wywiadu ukazała się 
w „TP” 23/2017

 W ramach Copernicus Festival: Czas 
prof. Pawłowski wygłosi wykład 
„O milionach lat ewolucji ludzkiego mózgu 
i kosztach wzrostu jego rozmiarów”.

Nasi przodkowie 
doświadczali wielu 
lęków, ale nie musiało 
im być źle. Żyli z dnia 
na dzień. Jeśli wokół 
było dużo pożywienia, 
mogli robić to, na co mieli 
ochotę.

copernicuscollege.pl

Neurobiologia i życie

Filozofia nauki

Wprowadzenie do psychologii poznawczej

            Ewolucja: mechanizmy i konsekwencje

  Wprowadzenie do prawa karnego

Na naszej platformie znajdziecie między innymi następujące kursy:

Pierwszy
polski e-uniwersytet

STUDIUJ Z NAMI
PRZEZ INTERNET,
CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

O G Ł OS Z E N I E  W Ł A S N E  W S P Ó Ł W Y DAWC Y
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Co nas dzieli
BARTOSZ KABAŁA                     

Komórki macierzyste mogą bez końca ulegać podziałom 
i tworzyć dowolne tkanki naszego ciała. 

To na nich będzie oparta medycyna przyszłości.

K ażdego dnia w szpiku kost-
nym powstaje 100 miliardów 
nowych komórek krwi, mniej 
więcej tyle samo buduje naszą 

skórę. Ciało człowieka składa się z 80 or-
ganów zbudowanych z 10 bilionów ko-
mórek, które można podzielić na około 
200 rodzajów. To wszystko powstaje 
z jednej komórki jajowej, do której kie-
dyś wniknął jeden plemnik. Komórka ta, 
zwana zygotą, dzieli się, i jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z genetycznym planem, 
na świecie pojawi się wkrótce kolejny or-
ganizm złożony z 10 bilionów komórek.

Komórki zmieniają swoje funkcje i spe-
cjalizują się, najczęściej aż do swojej ściśle 
zaprogramowanej komórkowej śmierci 
wykonując określone zadania. Za powsta-
nie organizmu i jego ciągłą odbudowę od-
powiadają komórki macierzyste. Po an-
gielsku zostały nazwane znacznie bar-
dziej obrazowo: stem cells, czyli komórki 
pnia.

Pień z konarami
Po raz pierwszy termin stem cell, a właści-
wie w niemieckiej formie Stammzelle, po-
jawił się w literaturze naukowej w 1868 r. 
Pracujący wówczas na Uniwersytecie 
w Jenie Ernst Haeckel był biologiem, za-
fascynowanym niedawno ogłoszoną teo-
rią ewolucji. Jak wielu ówczesnych na-
ukowców zajmujących się anatomią po-
równawczą i pochodzeniem gatunków, 
pracował nad własną klasyfikacją istot 
żywych. Tworzył drzewa rodowe zwane 
Stammbaume, w których wykazywał po-
chodzenie współczesnych organizmów 
od wspólnych przodków. W jednej z tych 
prac pojawia się termin Stammzelle, ozna-
czający początkowo jednokomórkowy 
organizm, z którego powstały wszystkie 
chodzące, pływające i latające istoty na 
Ziemi. Haeckel był przekonany, że po-
szczególne etapy ewolucyjnej historii ga-

tunków (filogenezy) odtwarzane są także 
w życiu osobniczym organizmów (onto-
genezie) – głosiła to tzw. teoria rekapitula-
cji. W 1877 r. użył słowa Stammzelle w no-
wym znaczeniu, bliższym współczesnej 
definicji komórki macierzystej – nazwał 
tak zapłodnioną komórkę jajową, z któ-
rej rozwija się organizm z całym bogac-
twem rozmaitych, wyspecjalizowanych 
komórek.

Jeśli wyobrazić sobie procesy podzia-
łów komórkowych i różnicowania w po-
staci drzewa, komórki macierzyste sta-
nowią gruby pień, od którego odchodzą 
coraz mniejsze gałązki – coraz bardziej 
wyspecjalizowane komórki. Przy czym 
poszczególne klasy komórek macierzy-
stych różnią się pod kątem tego, ile ro-
dzajów „gałązek” może z nich wyrosnąć. 
Lepiej więc myśleć o nich nie jako o sa-
mym pniu, ale także o jego najgrubszych 
konarach.

Z definicji komórki macierzyste speł-
niać muszą dwa kryteria. Muszą być 
zdolne do nieograniczonych podzia-
łów i odnawiania populacji, a także mu-
szą mieć możliwość różnicowania się 
w komórki budujące tkanki i spełnia-
jące określone funkcje w organizmie. In-
nymi słowy, komórka macierzysta musi 
podzielić się na taką, która dalej będzie 
macierzystą, i taką, która – pod wpły-
wem aktywacji określonych genów 
i sygnałów z otoczenia – przekształci 
się w komórkę skóry, mięśnia, mózgu 
itp. Większość zwyczajnych, wyspecja-
lizowanych komórek ciała także potrafi 
się dzielić, ale tylko na taki sam typ ko-
mórek i tylko skończoną liczbę razy. Ko-
mórki macierzyste są pozbawione tych 
ograniczeń.

Ze względu na ich potencjał różnico-
wania się, wyróżnia się kilka klas komó-
rek macierzystych. Istnieją komórki: toti-, 
pluri-, multi- i unipotencjalne.

Komórkami o największym potencjale 
(najbardziej uniwersalnymi) są komórki 
totipotencjalne. Powstają z nich wszyst-
kie typy komórek, w tym łożysko, nie-
zbędne w rozwoju płodowym. Komór-
kami totipotencjalnymi są zygota i ko-
mórki budujące zarodek, aż do piątego 
dnia ciąży, kiedy powstaje blastocysta, 
złożona z tzw. trofoblastu (prekursor ło-
żyska) i skupiska pluripotencjalnych ko-
mórek macierzystych. Z nich również 
może powstać każda komórka organi-
zmu, ale już nie łożysko.

Komórka multipotencjalna jest pre-
kursorem różnych typów komórek, ale 
wyłącznie w obrębie danej tkanki. Naj-
mniejszą zdolność różnicowania się 
ma komórka unipotencjalna. Jest to 
tzw. komórka prekursorowa (blast), po-
wstaje z niej tylko jeden rodzaj komórek, 
np. hepatoblast przekształca się w hepa-
tocyt, budujący wątrobę.

Ze względu na pochodzenie komórki 
macierzyste można podzielić na dorosłe 
(somatyczne), które są multi- lub uni-
potencjalne, oraz toti- lub pluripoten-
cjalne zarodkowe komórki macierzy-
ste. Te pierwsze można znaleźć w wielu 
miejscach organizmu, gdzie odpowia-
dają za jego ciągłą odbudowę. W kryp-
tach jelitowych odtwarzają nabłonek, 
który jest bez przerwy złuszczany przez 
masy pokarmowe, w warstwie podsta-
wowej naskórka odtwarzają naskórek 
i warstwę rogową, w szpiku kostnym – 
krwinki itd.

Każde życie z jaja
O ile pierwsze użycie terminu Stamm-
zelle można określić na osi czasu i wska-
zać jednoznacznie na jego twórcę, o tyle 
przyznanie zaszczytu odkrywcy komó-
rek macierzystych nie jest takie proste. 
Pojęcie komórki macierzystej, jak już się 
przekonaliśmy, jest bardzo pojemne.

O rozwoju zarodkowym wiedzieli już 
starożytni Grecy. Arystoteles prowadził 
przecież badania nad embriologią zwie-
rząt i tworzył teorie dziedziczenia. Prace 
nad komórką jajową i zygotą trwały 
w Europie od dawna. William Harvey, 
XVII-wieczny angielski lekarz, stwo-
rzył zasadę ex ovo omne vivum. Twier-
dził, że każde, w tym „ssacze” życie po-
chodzi z jaja. Komórkę jajową u ssaka 
jako pierwszy odkrył Niemiec Karl Ernst 
von Baer w 1827 r. Natomiast ludzka ko-
mórka jajowa została opisana już po dru-
giej stronie Atlantyku przez odkrywcę es-
trogenów, Edgara Allena, w 1928 r. Przeło-
mowym badaniom nad zygotami poświę-
cili się uczniowie Ernsta Haeckla, bracia 
Oskar i Richard Hertwigowie. Komórki 
prekursorowe krwi (czyli komórki ma-
cierzyste o stosunkowo niewielkim po-
tencjale różnicowania się) zidentyfiko-
wane zostały przez Ernesta McCullocha 
i Jamesa Tilla u myszy w połowie XX w. 
Ci sami badacze popchnęli naprzód prze-
szczepy szpiku.

Embrionalne komórki macierzyste 
myszy wyizolowano po raz pierwszy 
w 1981 r. Po mysich embrionach przy-
szła pora na ludzkie. W 1996 r. embrio-
log z Wisconsin James Thompson ze-
brał 36 ludzkich zarodków pozostałych 
po procedurze zapłodnienia in vitro 
i z 14 z nich udało mu się wyizolować 
komórki macierzyste. Osadzone w ide-
alnych do rozwoju warunkach inku-
batora wytworzyły kolonie. Następnie 
Thompson umieścił w mysich macicach 
pojedyncze ludzkie komórki macierzy-
ste, z których powstały trzy listki za-
rodkowe, czyli komórki prekursorowe 
dla skóry, kości, krwi, mózgu, mięśni 
i wszystkich innych tkanek.

Badania nad zarodkowymi komór-
kami macierzystymi, czyli tymi o naj-
większym potencjale różnicowania się, 

Sybilla Kumańska na fresku namalowanym 
przez Andreę del Castagno 

(ok. 1450, Galeria Uffizi, Florencja). 

Tysiącletnie życie nie przyniosło jej szczęścia. 
Otrzymała je w darze od zauroczonego nią 

Apolla, któremu służyła jako kapłanka 
w jednej z wyroczni. Zapomniała jednak 

poprosić również o wieczną młodość.
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Nowotwory

Poza somatycznymi komórkami ma-
cierzystymi, które odnawiają ludzkie 
tkanki, i embrionalnymi – budujący-
mi zarodki – istnieją również nowo-
tworowe komórki macierzyste. Ter-
min ten zaproponowany w 2001 r. 
przez profesora Irvinga Weissmana 
(z angielskiego Cancer Stem Cells 
– CSC) określa grupę komórek 
w masie nowotworowej, którą cechują 
właściwości nieco odmienne od reszty 
komórek rakowych. Po raz pierwszy 
CSC odkryto w 1994 r. wśród komórek 
białaczkowych. Później znaleziono je 
także w guzach litych, takich jak rak 
jelita grubego, trzustki czy piersi. 
Uważa się, że to CSC odpowiadają za 
wznowy miejscowe i przerzuty, które 
są ogromnym problemem w terapii 
onkologicznej. Komórki te bywają 
oporne na działanie chemioterapii 
i zdolne są do tworzenia przerzutów 
w miejscach odległych od pierwotne-
go guza, czego dowodzą badania na 
zwierzętach. Jeśli przeszczepić 
CSC myszom z upośledzoną odporno-
ścią, rozwija się nowotwór. To odróż-
nia je od zwykłych komórek rako-
wych, które choć potrafią się dzielić 
(i nie chcą poddać się procesom zapro-
gramowanej śmierci komórkowej), 
nie są w stanie stworzyć w nowych 
warunkach guza.  © BK

otwierają drogę do wielu terapeutycznych 
zastosowań, ale wywołują etyczne kon-
trowersje. Od niedawna znana jest jednak 
metoda, która pozwala całkowicie zrezy-
gnować z wykorzystywania zarodków.

W 2006 r. japoński lekarz Shinya 
Yamanaka (nagroda Nobla w 2012 r.) 
opublikował w „Nature” pracę opisu-
jącą niezwykłe osiągnięcie – przekształ-
cenie mysiej dorosłej komórki w ko-
mórkę macierzystą o podobnym poten-
cjale co komórka zarodkowa. To trochę 
tak, jakby z jajecznicy, jajka ugotowanego 
na twardo albo omletu uzyskać z powro-
tem świeże jajko – z którego można przy-
rządzić dowolną jajeczną potrawę. Yama-
nace udało się znaleźć sposób, by tak po-
sterować uaktywnianiem się konkret-
nych genów, by dorosłe, wyspecjalizo-
wane komórki cofnąć w rozwoju.

W tym przypadku były to pobrane ze 
skóry myszy fibroblasty, które w normal-
nych warunkach przez resztę swojego ko-
mórkowego życia produkowałyby kola-
gen (białko zapewniające m.in. elastycz-
ność ścięgien i skóry), nie mając żadnych 
szans, by zostać jakąś inną komórką or-
ganizmu.

Po czasie te wyspecjalizowane ko-
mórki cofały się w rozwoju do komórek 
macierzystych, mogących przekształcić 
się w dowolny rodzaj komórek organi-
zmu. Przeprogramowane w ten sposób 
komórki macierzyste zaczęto nazywać 
„indukowanymi”. Rok później dwa ze-
społy, amerykański Thompsona i japoń-
ski Yamanaki, stworzyły ludzkie induko-
wane pluripotencjalne komórki macie-
rzyste (iPSC) z fibroblastów.

Metoda nie okazała się ani przesadnie 
droga, ani skomplikowana. Naukowcy na 
całym świecie wkrótce zaczęli ją udosko-
nalać sprawdzając, które dojrzałe komórki 
można przekształcić w iPSC, czym iPSC 
różnią się od embrionalnych komórek 
macierzystych i w jakie komórki można 
je zróżnicować. Komórki macierzyste in-
dukowano m.in. z keratynocytów, czyli 
komórek naskórka, hepatocytów wystę-
pujących w wątrobie, limfocytów T pobra-
nych z krwi obwodowej, a nawet z nerko-
wych komórek nabłonkowych uzyska-
nych z próbki moczu. Okazało się też, że 
iPSC nie różnią się praktycznie niczym od 
embrionalnych komórek macierzystych. 
Wyglądały tak samo pod mikroskopem. 
Produkowały te same białka i identyczne 
markery na swojej powierzchni. Tak samo 
mogły dzielić się w nieskończoność.

Cudowne terapie
Te wszystkie odkrycia, dokładne pozna-
nie procesów różnicowania się komórek 
i ich przekształcania w komórki wysoko 
wyspecjalizowane, a także coraz więk-
sze możliwości edycji genów – to inna 
wielka rewolucja naukowa ostatnich lat 
– rozbudziły ogromne nadzieje. W dale-
kiej przyszłości można wyobrazić sobie 
w zasadzie wszystko. Hodowlę narzą-
dów do przeszczepu w szalkach, wypeł-
nianie martwic po zawale serca komór-
kami macierzystymi, odbudowę mózgu 
po udarze, regenerację zwyrodniałych sta-
wów i przerwanego rdzenia kręgowego. 
Niczym nieograniczona możliwość na-
prawy własnego ciała, wymiany zepsu-
tych części, załatania rozmaitych dziur. 
Przedłużania życia (w nieskończoność?).

W dzisiejszych czasach najważniejsza 
okazała się odbudowa szpiku kostnego 
u chorych na nowotwory krwi. Tacy pa-
cjenci po bardzo intensywnej chemio- 
i radioterapii są niemal całkowicie pozba-
wieni własnego szpiku, a w efekcie – od-
porności na infekcje.

Co ciekawe, pierwsze próby terapeu-
tycznego wykorzystania szpiku (i za-
wartych w nim komórek macierzystych, 
o czym jeszcze nie wiedziano) podej-
mowano na początku ubiegłego wieku. 
Szpik pobrany od zdrowych pacjentów 
był jednak podawany doustnie, przez co 
jego efekt terapeutyczny można porów-
nać do podania szpiku wołowego na to-
ście z warzywami albo porcji kaszanki. 
Pierwszy udany przeszczep szpiku wyko-
nano w 1956 r. w Nowym Jorku pomię-
dzy bliźniakami, z których jeden zacho-
rował na białaczkę. Dwa lata później we 
Francji Georges Mathé przeprowadził 
pierwszy przeszczep szpiku pomiędzy 
niespokrewnionymi osobami. Wówczas 
po terapii u sześciu pracujących wcze-
śniej przy reaktorze jądrowym Jugosło-
wian wystąpiła choroba „przeszczep prze-
ciwko gospodarzowi”. Komórki układu 
odpornościowego zawarte w przeszcze-
pionym szpiku zaatakowały organizm 
biorcy. To wszystko odbywało się bez 
pełnego zrozumienia ze strony lekarzy, 
czym właściwie są komórki macierzyste 
i jak działają.

Dopiero odkrycia wspomnianych 
wcześniej Tilla i McCullocha, a także ko-
lejne dokonania naukowców, takie jak 
znalezienie innych źródeł komórek ma-
cierzystych krwi, i to o większym poten-
cjale różnicowania się, opracowanie me-
tod izolowania komórek macierzystych 
i wykrycie białek sygnałowych kierują-
cych ich rozwojem – pozwoliły na upo-
wszechnienie terapii z wykorzystaniem 
tych komórek. Niebagatelny wkład 
w rozwój tej dziedziny medycyny miał ze-
spół Irvinga Weissmana, obecnie dyrek-
tora Instytutu Biologii Komórek Macie-
rzystych i Medycyny Regeneracyjnej na 
Uniwersytecie Stanforda. Weissmanowi 
udało się nie tylko jako pierwszemu wy-
izolować ze szpiku (najpierw myszy, po-
tem ludzi) komórki macierzyste produ-
kujące różne krwinki – w tym komórki 
układu odpornościowego – ale także dro-
biazgowo opisać poszczególne stadia ich 
rozwoju.

Komórki macierzyste krwi poza szpi-
kiem obecne są we krwi pępowino-

wej, a nawet we krwi obwodowej doro-
słych osób. Odpowiednio pozyskane od 
dawcy (którym może być sam pacjent), 
poddane pewnym procesom i zaapliko-
wane choremu – potrafią w dość złożo-
nym procesie zagnieździć się w niszy 
szpiku kostnego (w jamach szpikowych 
w kościach) i podjąć funkcję krwiotwór-
czą. Pacjent pozbawiony narządu, po 
przeszczepie komórek macierzystych 
znów go posiada.

Po sukcesach w dziedzinie regeneracji 
szpiku kostnego i komórek krwi celem 
wielu naukowców stała się odbudowa 
uszkodzonych organów. Podjęto prace 
nad regeneracją właściwie wszystkich 
układów. Ten boom na medycynę regene-
racyjną zaowocował wieloma istotnymi 
odkryciami.

W 2015 r. Komisja Europejska dopu-
ściła do sprzedaży preparat Holoclar, 
w którym znajdują się komórki macie-
rzyste rąbka rogówki. Ze zdrowego oka 
pacjenta pobiera się fragment rąbka, 
a zawarte w nim komórki macierzyste 
(unipotencjalne) namnaża i osadza na 
specjalnej membranie uformowanej 
w kształt nowej rogówki. Po usunięciu 
zniszczonej rogówki wszczepia się tę wy-
hodowaną.

Inny kierunek badań wyznaczają 
próby pobudzenia dorosłych komórek 
macierzystych do podziałów i różnico-
wania. Sukcesem, na razie na niewielką, 
eksperymentalną skalę, staje się wyko-
rzystanie komórek macierzystych w le-
czeniu oparzeń. Prowadzone są też ba-
dania nad połączeniem przerwanego 
rdzenia kręgowego za pomocą takich 
komórek.

Podobnych terapii jest znacznie więcej. 
Od 2018 r. w bazie PubMed pojawiło się 
ponad 66 tys. nowych artykułów nauko-
wych na temat komórek macierzystych, 
a łącznie można ich tam znaleźć prawie 
360 tys. Próby stosowania tych terapii 
podejmowane są we wszystkich medycz-
nych specjalizacjach od neurologii po or-
topedię.

Złudne nadzieje?
Według wyszukiwarki clinicaltrials.gov 
obecnie na całym świecie prowadzonych 
jest ponad 6 tys. badań klinicznych nad 
komórkami macierzystymi, ich efek-
tywnością i skutkami. W tym twórczym 
chaosie, jak to często bywa, pojawiają się 
także metody pseudonaukowe. Wyko-
rzystując nadzieję związaną z medycyną 

regeneracyjną, próbuje się sprzedać me-
tody niesprawdzone i nieskuteczne, 
a czasem groźne. W amerykańskiej pra-
sie co jakiś czas przeczytać można infor-
macje o nieudanych, „eksperymental-
nych” terapiach komórkami macierzy-
stymi. Jedna z głośniejszych spraw zo-
stała opisana w 2017 r. przez medyczne 
czasopismo „New England Journal of 
Medicine”.

Trzy starsze kobiety zgłosiły się do jed-
nej z klinik, by wziąć udział w próbie te-
rapii zwyrodnienia plamki żółtej za po-
mocą komórek macierzystych. Już od po-
czątku ten „eksperyment” mógł budzić 
podejrzenia, ponieważ przed leczeniem 
pacjentki miały wpłacić po 5 tys. dola-
rów na konto kliniki. Poważne i wiary-
godne ośrodki naukowe nigdy nie pobie-

rają opłat za zgłoszenie się do badań kli-
nicznych.

U chorych okulistycznie kobiet wyko-
nano odsysanie niewielkiej ilości tkanki 
tłuszczowej, by z niej wyizolować ko-
mórki macierzyste. Następnie wszcze-
piono te komórki do obu oczu jednocze-
śnie, co również nie jest typową praktyką 
w badaniach klinicznych. Wkrótce ko-
biety straciły wzrok, bowiem taki zabieg 
wiąże się z niebezpiecznymi komplika-
cjami: odklejenie siatkówki, krwotoki do 
gałki ocznej itd.

Komórki macierzyste w pewnym sen-
sie podzieliły los witamin C lub D3. Nie-
którzy, ignorując wyśrubowane stan-
dardy badań klinicznych, próbują leczyć 
nimi wszystko, od autyzmu po zaburze-
nia erekcji. W USA w drugiej dekadzie 
XXI w. powstało mnóstwo klinik oferu-
jących właśnie takie leczenie: w 2009 r. 
były dwie, a już w 2018 r. działało ich po-
nad 700. Najwięcej na Florydzie i w Kali-
fornii, gdzie często przenoszą się bogaci 
emeryci. Są łatwym łupem dla ośrodków 
oferujących wieczną młodość i długie ży-
cie bez nieuleczalnych chorób.

Coraz częściej także w Polsce pojawiają 
się kliniki na modłę zachodnią, oferujące 
za 2 tys. zł wygładzenie pomarszczonej 
twarzy dzięki komórkom macierzystym 
uzyskanym z krwi. Z kolei komórki po-
brane z tłuszczu wyleczą stawy za 12 tys. 
Strony internetowe obiecują cuda, choć 
nie podają wielu faktów.

Profesor Andrzej Szczeklik, który jak 
nikt inny potrafił łączyć nowoczesną me-
dycynę z humanistycznym i filozoficz-
nym spojrzeniem, mówiąc o medycynie 
regeneracyjnej przytoczył kiedyś mit o Sy-
billi Kumańskiej. Apollo próbował uwieść 
Sybillę i obiecał, że spełni jej dowolne ży-
czenie. Sybilla poprosiła o długie, tysiąclet-
nie życie. Bóg spełnił jej życzenie, ale nie 
otrzymał w zamian jej serca. Sybillę spo-
tkał gniew Apolla. A ponieważ nie popro-
siła o wieczną młodość, starzała się w nie-
skończoność. Błagała Apolla o śmierć, ale 
obrażony bóg pozostał niewzruszony.

Komórki macierzyste uchyliły przed 
człowiekiem drzwi do wiecznego życia 
w zdrowiu, dały szansę na stanie się Sy-
billą Kumańską XXI w. – tysiącletnią i za-
wsze młodą. Problem w tym, że może być 
to droga złudna, a drzwi wciąż są tylko 
uchylone.  © BARTOSZ KABAŁA

Pierwsza wersja tekstu ukazała się 
w „TP” 5/2019
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IRVING WEISSMAN kieruje Instytutem 
Biologii Komórek Macierzystych 
i Medycyny Regeneracyjnej na 
Uniwersytecie Stanforda. Jest jednym 
z najbardziej wpływowych badaczy 
komórek macierzystych, zwłaszcza 
tych występujących w szpiku oraz 
tych związanych z powstawaniem 
nowotworów. Jego badania cytowane 
były ponad 192 tys. razy. Laureat 
wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. 
nagrody Roberta Kocha (2008 r.). 
Prof. Weissman jest jedną z gwiazd 
tegorocznej edycji Copernicus 
Festival.
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Jesteśmy dinozaurami
JOSEPH LEDOUX, NEUROBIOLOG:   

U twoich stóp pojawia się wąż. Serce zaczyna bić szybko, 
zostają uwolnione hormony stresu, ale to jeszcze nie jest odczucie strachu. 

Ono wymaga uświadomienia sobie, 
że to wszystko się dzieje, a wąż zaraz cię ukąsi.

wszystko, co wygląda na strach, wynika 
z doświadczania uczucia strachu.

Musimy rozdzielić naukowe rozumie-
nie strachu od praktycznego, życiowego 
doświadczenia. Opowiem ci o moim ko-
cie – wracam do domu, głaszczę go, mru-
czy, myślę, że jest szczęśliwy; daję mu je-
dzenie, bo wygląda na głodnego, a jeśli 
miauczy, sądzę, że coś go martwi. Mogę 
traktować kota w ten sposób jako osoba, 
ale nie jako naukowiec. To dwa różne ka-
pelusze, które muszę zakładać na głowę. 
Nie możemy być poprawnymi naukow-
cami w każdej chwili naszego życia, by-
łoby wówczas nieskończenie nudne.

Ale wróćmy do twojego syna – mówisz, 
że widzisz, gdy się boi – prawdopodobnie 
tak właśnie jest.

Staram się pomóc mu nazywać te sy-
tuacje: „przestraszyłeś się dużego 
psa, tak?”. Źle robię?
Nie, bo jeśli się porozumiecie, może-

cie o tym pogadać, poradzić sobie z tym 
problemem. Nie musicie wcale uży-
wać poprawnej terminologii naukowej. 
Naukowcy muszą jednak umieć roz-
dzielić stan świadomości i reakcję: czy 
uciekasz przed niedźwiedziem, bo się go 
boisz? William James, jeden z twórców 
psychologii, uważał, że jest wręcz prze-
ciwnie: czujemy strach, bo uciekamy. 
I choć to całe rozważanie może być nie-
istotne dla codziennego życia większości 
ludzi, ma znaczenie dla tych, którzy do-
świadczają niekontrolowanego lęku i nie-
pokoju. Cały dotychczasowy program 
badawczy, który stworzył leki przeciw- 
lękowe na podstawie eksperymentów na 
zwierzętach, głównie szczurach i myszach 
stawianych w sytuacji zagrożenia, skupiał 
się na tym, jak zmniejszyć poziom zacho-
wań lękowych poprzez oddziaływanie 
na ciało migdałowate. Tylko że to nie jest 
cały problem. Bo, upraszczając, te leki 
mogą sprawić, że osoby lękowe pójdą na 
imprezę, czego inaczej by nie zrobiły, ale 
nie znaczy zarazem, że przestaną odczu-
wać lęk. Nawet osoby z uszkodzonym cia-
łem migdałowatym mogą odczuwać lęk, 
bo wiedzą, czym jest, choć przejawiają one 
zredukowane reakcje lękowe.

Skoro, jak podkreślasz, przeżywamy 
emocje i towarzyszące im odczu-
cia w tak indywidualny sposób, 
to znaczy, że nie ma osławionych 
sześciu emocji podstawowych, 
wspólnych dla wszystkich kultur?

MARIA HAWRANEK: Co to za zielono-
-czerwone sieci się za Tobą wiją?
JOSEPH LEDOUX: Neurony. Tło Zooma.

A napis na koszulce?
No self, no fear. Nie ma „ja”, nie ma stra-

chu. To temat przewodni mojej ostatniej 
książki – „ja” jest kluczowe, bez niego nie 
ma uczuć. One nie mogą być nieświa-
dome. Jeśli nie wiesz, że to „ty” jesteś zako-
chana lub przestraszona, to tego nie ma.

Kiedy w latach 90. ukazała się Twoja 
bestsellerowa książka „Mózg emo-
cjonalny”, u wielu osób utrwaliła ona 
przekonanie, że emocje i uczucia są 
tym samym, a przynajmniej, że od-
powiadają za nie te same struktury 
mózgowe.
Zdarzało się, że nawet profesor na kon-

ferencji naukowej przedstawiał mnie 
jako naukowca, który odkrył, że ciało 
migdałowate sprawia, iż odczuwamy 
strach. Dziennikarze też to podłapali. 
Nie byłem w stanie z takimi błędnymi 
uproszczeniami walczyć.

To wytłumacz, dlaczego ciała migda-
łowatego nie powinno się nazywać 
mózgowym ośrodkiem uczucia 
strachu.
Rozważmy taką sytuację: u twoich stóp 

pojawia się wąż. Możesz znieruchomieć, 
twoje serce może zacząć szybko bić, mogą 
zostać uwolnione hormony stresu, ale to 
jeszcze nie jest uczucie strachu. Uczucie 
strachu to osobista świadomość tego, że 
twoje serce bije szybciej, a wąż cię ukąsi. 
To nie tak, że aktywuje się ciało migda-
łowate, więc automatycznie odczuwasz 
strach. Uczucie strachu to twoja poznaw-
cza interpretacja tego, co dzieje się wokół 
ciebie i w tobie. Wiemy, że różni ludzie 
reagują na węże w różny sposób. Niektó-
rych ich widok paraliżuje, inni się nimi 
nie przejmują. Wszystko zależy od po-
znawczej interpretacji. Ciało migdało-
wate kontroluje cielesną reakcję strachu, 
ale nie wytwarza świadomego uczucia 
strachu.

Dla rozjaśnienia wprowadzasz 
pojęcia: zachowania przetrwaniowe 
i obwody przetrwaniowe. 
Co to takiego?
Obwody przetrwaniowe to sieci neuro-

nalne kontrolujące zachowania instynk-
towne, związane np. ze zdobywaniem po-
żywienia, seksem czy pojawieniem się za-

grożenia. Ich ewolucyjna historia jest bar-
dzo długa, występują u wszystkich istot 
wyposażonych w układ nerwowy. Kon-
trolują reakcje emocjonalne, ale nie są od-
powiedzialne za uczucie czy też uświada-
mianie sobie strachu. A zatem choć ciało 
migdałowate – będące częścią takiego ob-
wodu – przyczynia się do twojej reakcji 
strachu, nie określa w pełni towarzyszą-
cych temu doświadczeń. Twoje doświad-
czenie strachu obejmuje twoje poznaw-
cze zrozumienie, że „ty” – to, kim wiesz, 
że jesteś – znajduje się w niebezpieczeń-
stwie. Ale to, co uważasz za niebezpieczne 

dla siebie, różni się od tego, co ja uznaję 
za niebezpieczne dla mnie. Doświadcza-
nie strachu jest bardzo indywidualne, 
jak zresztą każde doświadczenie emocjo-
nalne. Informacja o niebezpieczeństwie 
musi być zintegrowana z jakąś poznaw-
czą reprezentacją własnego „ja”.

Mówisz, że niekoniecznie coś, 
co wygląda na strach, jest odczu-
ciem strachu. A jednak jak patrzę na 
mojego dwulatka, to mam poczucie, 
że doskonale wiem, kiedy się boi. 
Na przykład dużego psa, który go 
trącił.
Pozwól, że podam inny przykład. Wy-

chodzisz na ulicę w Krakowie i zauwa-
żasz psa, którego właśnie potrącił samo-
chód. Widzisz, że pies płacze, wyje – to 
odruchy spowodowane zranieniem. Nie 
widzisz jego odczucia strachu czy bólu, 
tylko reakcje cielesne, polegające na tym, 
że zwierzę trzęsie się i płacze. To błąd mó-
wić, że to emocja powoduje te wszystkie 
reakcje. Mogłabyś odciąć mu głowę, a te 
reakcje ciała również by wystąpiły. Nie 

JOSEPH LEDOUX jest neuronaukowcem, 
profesorem Uniwersytetu 
Nowojorskiego, dyrektorem 
Emotional Brain Institute. Poszukuje 
mózgowych i ewolucyjnych podstaw 
emocji i naszej świadomości. Autor 
książek „Mózg emocjonalny”, „Lęk” 
i „Historia naszej świadomości”. 
Wokalista i autor piosenek zespołu 
rockowego The Amygdaloids, 
opowiadających o funkcjonowaniu 
mózgu. Do ostatniej książki nagrał 
minialbum „Life”.
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Nie wierzę w ich istnienie. Jedną z emo-
cji podstawowych miał być strach. Ja skła-
niałbym się raczej ku interpretacji, że 
czymś uniwersalnym jest napotykanie 
na niebezpieczeństwo, a ponieważ jest to 
jedna z najważniejszych rzeczy w życiu 
człowieka i każdego żywego organizmu, 
w każdej kulturze znajdziemy odpowied-
nie słowo. Jestem jednak przekonany, że 
doświadczenie lęku w społeczności, która 
żyje w izolacji od zachodniej cywilizacji, 
np. gdzieś wysoko w górach Nowej Zelan-
dii, może się mocno różnić od naszego. 
Lęk jest nie tylko osobisty, jest też kultu-
rowo uwarunkowany – bo zależy od po-
znawczego rozumienia zjawiska, a to za-
leży od kultury, w jakiej dorastałaś.

António Damásio postawił hipotezę 
markerów somatycznych. Według niej 
otrzymujemy z ciała, z trzewi, rozmaite 
sygnały, które wpływają na nasze zacho-
wania. Jednak czasami, kiedy nie ma sy-
gnałów z ciała, nasz umysł sam może je 
wytworzyć, bo wiemy, jakie powinny one 
być. Według mnie tak jest ze wszystkimi 
emocjami i ich odczuciami: tworzymy 
umysłowe modele sytuacji i niezależnie 
od tego, czy napływają jakieś doświadcze-
nia z ciała, czy ich nie ma, konstruujemy 
emocje w naszych umysłach. Czyli w sy-
tuacji z wężem: widzę go, serce wcale nie 
przyspieszyło, ale wciąż mogę odczuwać 
strach – bo to przecież wąż, a ja się ich 
boję. To coś w rodzaju automatycznej in-
terpretacji danego wzorca. Psychologo-
wie mówią tu o schematach.

Wytłumacz, proszę.
Te schematy obejmują wspomnienia 

przeszłych sytuacji niebezpieczeństwa, 
którymi poznawczo „domykamy” to, 
co przytrafia się nam aktualnie. Bardzo 
istotna jest tutaj osobista narracja, czyli 
„ja”. „Ja” jest fundamentem schematu, 
tym, co napędza świadome doświadcze-
nie danej emocji.

Możesz opowiedzieć o tym na jakimś 
przykładzie?
W latach 70. uczestniczyłem w bada-

niach pacjentów z rozszczepionymi mó-
zgami. Poddawali się oni operacji, ponie-
waż cierpieli na ciężką padaczkę, której 
wówczas nie można było wyleczyć le-
kami. Aby zapanować nad napadami, 
przecięto wiązki aksonów, tzw. spoidło 
wielkie, łączące obie półkule. Mowa jest 
kontrolowana zwykle przez lewą pół-
kulę. Pacjenci z rozszczepionym mó-

zgiem potrafią opisać tylko to, co zostało 
im zaprezentowane w prawej części pola 
widzenia (bo przetwarzane jest to w lewej 
półkuli). Nie potrafią natomiast nazwać 
bodźców, które zaobserwowali w lewej 
części pola widzenia.

Pod kierunkiem Michaela Gazza-
nigi zrobiłem doktorat na temat tego, 
jak lewa półkula mózgowa radzi sobie 
z reakcjami wygenerowanymi na pod-
stawie przetwarzania informacji przez 
prawą półkulę. Z punktu widzenia lewej 
reakcje ruchowe z prawej wydawały się 
zupełnie nieświadome. Jednak okazało 
się, że lewa półkula zmyśla dla nich hi-
storyjkę, która czyni zachowania sen-
sownymi. Np. pokazaliśmy pacjentowi 
w lewym polu widzenia (a więc adreso-
wany do prawej półkuli) napis „wstań”. 
Zrobił to. Gdy go zapytaliśmy, dlaczego 
to zrobił, odpowiedział, a właściwie od-
powiedziała jego lewa półkula: chciałem 
rozprostować kości. To była czysta kon-
fabulacja. Lewa półkula nie wiedziała 
przecież o tym, że powiedzieliśmy pra-
wej, żeby wstał. Zrozumieliśmy, że na-
sze mózgi ciągle generują odpowiedzi, do 
których nie mamy świadomego dostępu 
ani zrozumienia, a jednym z zadań świa-
domości jest ich wyjaśnianie poprzez 
tworzenie spójnej opowieści. Mówiliśmy 
o tym jako o świadomej narracji. Obecnie 
uważam jednak, że ta narracja jest wła-
ściwie nieświadoma.

Jak to?
Znasz krytyka literackiego i literata Ro-

landa Barthes’a? Powiedział, że to nie pi-
sarz pisze opowieść – ona pisze się sama, 
pisarz jest tylko narzędziem. Nie planuje 
wszystkich myśli i treści, po prostu pisze. 
A skąd pochodzi treść? Z umysłowego 

modelu, który twój mózg konstruuje 
nieświadomie, a ty polegasz na nim, gdy 
piszesz. I sądzę, że tak właśnie wyglądają 
wszystkie nasze świadome doświadcze-
nia. Bazują na nieświadomych informa-
cjach, które dochodzą do głosu w świa-
domości. Nasze „ja” jest jak kierowca au-
tomatycznej tesli: przejmuje kierownicę 
tylko wtedy, kiedy to konieczne [mimo że 
kierunek ruchu tego samochodu jest za-
programowany, kierowca musi trzymać 
ręce na kierownicy i zatwierdzić każdy 
manewr – red.].

Czyli co stoi za moją myślą?
Masa nieświadomie gromadzonych 

i przetwarzanych przez mózg informa-
cji, która pozwala na sformułowanie 
spójnej opowieści. To coś jak przedświa-
domy model umysłowy sytuacji, który 
prócz narracji werbalnej obejmuje rów-
nież dźwięki i obrazy. Wszystko, co niesie 
za sobą sensowną opowieść. Świadomość 
może wydawać się źródłem naszych my-
śli i decyzji, ale w dużej mierze jest tylko 
odbiorcą nieświadomych procesów mó-
zgowych.

W „Historii naszej świadomo-
ści” sięgasz do Głębokiego Czasu. 
Piszesz o protoplaście wszelkie-
go życia, pierwotnym organizmie 
zwanym LUCA, czyli ostatnim uni-
wersalnym wspólnym przodku całego 
życia. Jego pierwsze dzieci, bakterie 
i archeony, powstały 3,8 miliarda lat 
temu. Dużo, dużo później pojawili-
śmy się my – świadome istoty zdolne 
o tym wszystkim rozmawiać. Dlacze-
go sięgasz aż tak daleko wstecz?
Żeby umieścić nas w szerszym kon-

tekście istot żywych. Zachowania słu-
żące przetrwaniu sięgają początków ży-
cia. Mózgowe obwody przetrwaniowe, 
o których już mówiliśmy, tylko zwięk-
szyły skuteczność tych zachowań. Oczy-
wiście bakterie się nie boją, ale potrafią 
reagować na zagrożenie. Potrafią też do-
trzeć do pożywienia, reprodukować się, 
choć na to wszystko mają zaledwie kilka 
godzin. Przejawiają one nawet pewną pla-
styczność zachowania – jeśli napotkają 
szkodliwe dla nich związki chemiczne, 
potrafią unikać ich w przyszłości. My 
również wykrywamy zagrożenie, odnaj-
dujemy pożywienie, regulujemy tempe-
raturę, rozmnażamy się. Tylko że kiedy 
wykrywamy zagrożenie, nazywamy to 
strachem, gdy szukamy jedzenia – gło-

dem, gdy chce nam się pić – pragnieniem, 
kiedy uprawiamy seks – przyjemnością. 
Projektujemy subiektywne stany, któ-
rych doświadczamy w związku z tymi 
rzeczami, jako przyczynę zachowań, a na-
stępnie projektujemy to również na inne 
organizmy. Te projekcje są nieupraw-
nione. Nawet jeśli te stany umysłowe i do-
świadczenia są u nas powiązane, nieko-
niecznie jest tak u innych organizmów.

Chcemy widzieć emocje takie jak 
smutek czy radość u innych zwie-
rząt, tak jak Ty u swojego kota. 
Jane Goodall jest przekonana, że 
szympansie matki odczuwają żal po 
śmierci swoich dzieci. Odcinasz się 
od tego grubą kreską? Mówisz, że 
zwierzęta nie mają emocji?
Wcale tak nie mówię! Choć wielu mi to 

zarzuca. Mówię: nie wiem, czy odczuwają 
emocje. Być może zwierzęta mają świa-
dome przeżycia i uczucia, ale ponieważ 
ich mózgi są zorganizowane nieco ina-
czej, te doświadczenia są prawdopodob-
nie bardzo odmienne od naszych.

Co wyróżnia mózg człowieka?
Pewne obszary, które wydają się być za-

angażowane w świadome doświadczenia, 
również emocji, np. części kory przedczo-
łowej, istnieją też u innych małp, dlatego 
ich badanie może nam pomóc zrozumieć 
poznawczą bazę świadomych doświad-
czeń. Jednak biegun czołowy, najbardziej 
wysunięta do przodu okolica płata czoło-
wego, to struktura, której nie znajdziemy, 
przynajmniej w takiej samej formie, 
w mózgach innych gatunków. Ludzka 
kora przedczołowa posiada cechy nie-
spotykane nawet u małp człekokształt-
nych, np. unikalne wzorce rozmieszcze-
nia neuronów.

Piszesz, że ważną rolę na drodze 
do powstania ludzkiej świadomo-
ści odegrały parzydełkowce, którym 
zawdzięczamy pojawienie się neuro-
nów i mięśni. Ze ślimakiem morskim 
z kolei mamy wspólny mechanizm 
zapisywania informacji w pamięci. 
Okazuje się też, że być może nie 
byłoby nas, gdyby nie malutkie 
myszy, które przetrwały ostatnie 
wielkie wymieranie 65 milionów lat 
temu.
Zniknęły wtedy z powierzchni Ziemi 

nie tylko dinozaury. Wymarły wszystkie 
zwierzęta, które ważyły więcej niż 25 kilo- 

gramów. Prawdopodobnie chmura py-
łów utrudniła fotosyntezę, dlatego było 
mniej pokarmu. Przetrwały te zwierzęta, 
które potrzebowały go najmniej i były 
stałocieplne, m.in. maleńkie, nocne ssaki 
– myszy.

Ze ślimakami, o których wspomnia-
łaś, dzielimy te same molekuły. Pojawiły 
się jeszcze przed gąbkami, u pierwot-
niaków, to im zawdzięczamy podstawy 
umiejętności przechowywania informa-
cji. Pierwotniaki to organizmy jedno- 
komórkowe, nie mają zatem systemu 
nerwowego – ani żadnego innego. A jed-
nak mogą się uczyć. Mechanizmy mo-
lekularne, które się u nich wykształciły, 
służyły przetrwaniu – nie powstały po to, 
by mogły z nich wyewoluować w odległej 
przyszłości neurony czy całe mózgi. Tak 
właśnie działa dobór naturalny – prze-
kształca coś, co już istnieje, nadając temu 
nowe funkcje. Impulsy elektryczne, które 
są kluczowe dla komunikacji neuronów, 
pojawiły się pierwszy raz w komórkach 
po to, by regenerować ich zniszczoną 
membranę.

A kiedy na tej długiej drodze wy-
darzyła się nasza świadomość? Czy 
rzeczywiście zawdzięczamy ją przy-
padkowej mutacji genów u Homo 
sapiens, jakieś 70-30 tysięcy lat 
temu?
To zabawny pomysł, ale tylko pomysł. 

Przedstawiam wiele teorii, ale nie dałbym 
sobie uciąć za nie ręki. Nie mamy pojęcia, 
która jest prawdziwa.

Czy to prawda, że tylko człowiek jest 
w stanie popełnić samobójstwo?
Troszkę się cofnę. Spójrzmy najpierw 

na organizmy jedno- i wielokomórkowe. 

Jednokomórkowce tworzą kolonie, np. 
bakterie skupiają się na ściance pryszni-
cowej. Mogą się poruszać, funkcjonują 
jak organizm – jedne zajmują się poru-
szaniem, inne przyjmują pożywienie, 
a jeszcze inne się reprodukują. Jeśli wy-
ciągniesz jedną komórkę, to dalej może 
żyć ona na własną rękę, bo wszystkie te 
komórki pochodzą z innych komórek 
matek, które się podzieliły, mają inne ge-
nomy.

U wielokomórkowego organizmu, 
takiego jak człowiek, te wszystkie ko-
mórki pochodzą od jednej komórki 
matki: zapłodnionego jaja. Ten sam ge-
nom oznacza fizjologiczną kompaty-
bilność w całym organizmie. Kiedy to 
się załamuje, np. kiedy pojawia się rak, 
wtedy część komórek przestaje praco-
wać na rzecz dobra całego organizmu 
i może go zabić. Jednak generalnie ko-
mórki naszego ciała są zaprojektowane 
do współpracy: serce pompuje natle-
nioną krew do całego ciała, by mógł 
zostać przeprowadzony metabolizm, 
który trzyma nas przy życiu. W książce 
stawiam hipotezę, że ludzki mózg wy-
twarza pewien rodzaj świadomości, 
który pozwala mu podejmować decyzje 
sprzeczne z dobrostanem całego orga-
nizmu. To umożliwia nam niewyobra-
żalną elastyczność – możemy podejmo-
wać ryzyko, którego inne organizmy 
nie są w stanie podjąć. Im bardziej roz-
winięta zdolność poznania, tym bardziej 
możemy sobie szkodzić, czyli działać 
przeciw własnemu przetrwaniu.

Poproszę o przykład.
Powiedzmy, że jesteś pionierką na kon-

tynencie amerykańskim. Zdecydowałaś 
się wsadzić rodzinę na pokład i przepły-
nąć trzy tysiące mil oceanu w nieznane. 
Podjęłaś ogromne ryzyko, prawda? Zro-
biłaś to, ponieważ sądzisz, że jeśli się uda, 
to będzie najlepsze dla twojej rodziny – 
będziesz miała ziemię, której nie mogłaś 
mieć, zaczniesz nowe życie. Dzięki ta-
kim ryzykantom powstały Stany Zjedno-
czone. Podejmowanie ryzyka jest bardzo 
użyteczne. Robimy to też dla przyjemno-
ści – wspinamy się, skaczemy ze spado-
chronem, możemy też zażywać narko-
tyki, których nawet pojedyncza dawka 
bywa śmiertelna. Inne zwierzęta prawdo-
podobnie tak nie postępują. Stawiamy na 
szali przetrwanie całego organizmu z po-
wodu komórek w korze przedczołowej, 
które zaangażowane są w podejmowanie 

99 proc. wszystkich 
gatunków, które 
kiedykolwiek żyły, 
wyginęło. Jeśli patrzysz 
na średnią długość 
występowania 
podobnych gatunków, 
my już chyba naszą 
przekroczyliśmy. 

Czy uciekasz przed 
niedźwiedziem, 
bo się go boisz? 
William James, jeden 
z twórców psychologii, 
uważał, że jest wręcz 
przeciwnie: 
czujemy strach, 
bo uciekamy.
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Festiwal w całości odbywa się 
w formule online. 
Oznaczone wydarzenia transmitowane są 
na żywo – w ich przypadku zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa: zadawania 
pytań, które zostaną przekazane 
prelegentom. W przypadku pozostałych 
wydarzeń podajemy termin premiery 
przygotowanego wcześniej materiału.
Program może ulec zmianie – najbardziej 
aktualna wersja dostępna jest na stronie 
www.copernicusfestival.com, gdzie 
znaleźć można także szczegółowe opisy 
wszystkich wydarzeń. 

6 października, wtorek
 
8.00–9.00 
Śniadanie Mistrzów: 
Justyna Kowalczyk
Prowadzenie: Katarzyna Kubisiowska
Spotify, RMF Classic

9.00–9.30
Nauka czytania:
Lewis Carroll, „Alicja 
w Krainie Czarów”
Prowadzenie: Bartosz Janik
Youtube.com/CopernicusCenter

10.00–10.45  NA ŻYWO  
Lekcja przyrody:
Benjamin Bergen, „What the F.”
Prowadzenie: Małgorzata Majewska
Facebook.com/CopernicusFestival

11.00–11.45  NA ŻYWO  
Lekcja czytania:
Ted Chiang, „Historia twojego życia”
Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz
Facebook.com/LekcjeCzytania

12.00–12.30  NA ŻYWO  
Studio festiwalowe
Youtube.com/CopernicusCenter

13.00–14.00  NA ŻYWO  
„Widelcem po epokach” 
Warsztaty kuchni dawnej

Prowadzenie: Maciej Nowicki
Zoom, zapisy: 
warsztaty@copernicusfestival.com

14.00–15.30
Nauka w Art Inkubatorze:
„Na styku nauki i literatury”
Urszula Zajączkowska
Youtube.com/CopernicusCenter

16.00–16.45
Perceptio:
„Ewolucja: jak cenny jest czas?”
Szymon Drobniak, Łukasz Kwiatek
Youtube.com/CopernicusCenter

18.00–19.30  NA ŻYWO  
Wykład: Joseph LeDoux
„As Soon As There Is Life, There 
Is Danger: An Exploration of 
Where Conscious Feelings 
of Fear Come From”
Rozmowę po wykładzie 
poprowadzi Mateusz Hohol
Youtube.com/CopernicusCenter

21.00–22.00
Rozmowy na czasie: Stefan Chwin
„Co nam zabiera czas”
Prowadzenie: Dominika Dudek
Youtube.com/CopernicusCenter

7 października, środa
 
8.00–9.00
Śniadanie Mistrzów: 
Szymon Malinowski
Prowadzenie:  
Grzegorz Jasiński
Spotify, RMF Classic

9.00–9.30
Nauka czytania:
Charles Dickens, 
„Opowieść wigilijna”
Prowadzenie: 
Marek Jakubiec
Facebook.com/CopernicusFestival

Zapraszamy na wystawy

6–11 października

„Kronos wyzwolony – jak zmienia się czas?”
Esej komiksowy. 
Scenariusz: Marcin Mleczak i Maja 
Starakiewicz, grafika: Jakub Woynarowski 
Plac Szczepański w Krakowie

5–31 października

„Między-czas”
Prace Andrzeja Bednarczyka, 
Michała Bratki, Diany Lelonek, Izabeli 
Łęskiej, Krzysztofa Maniaka, Kingi Nowak, 
Mikołaja Smoczyńskiego, Łukasza Stokłosy, 
Mikołaja Szpaczyńskiego, Michała Zawady
Cricoteka, poziom -1
Nadwiślańska 2-4, Kraków

Pasmo „Społeczeństwo przyszłości” 
realizowane jest w partnerstwie 
z Priorytetowym Obszarem Badawczym 
„Society of the Future” Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

„Rozmowy na czasie” – festiwalowa 
adaptacja cyklu „Rozmów o człowieku”, 
organizowanego przez Katedrę Psychiatrii 
Collegium Medicum UJ, Centrum Kopernika 
Badań Interdyscyplinarnych UJ 
i Polską Akademię Umiejętności

Cykl „Nauka w Art Inkubatorze” 
organizowany jest w partnerstwie 
z Goyki 3 Art Inkubatorem w Sopocie
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Diana Lelonek, „Ministerstwo Środowiska 
porośnięte przez środkowoeuropejski las 
mieszany” (fragment)
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decyzji. Sądzę, że w historii ewolucyjnej 
to dość nietypowe zjawisko.

Teraz podejmujemy decyzje sprzecz-
ne z dobrostanem nie tylko naszym, 
ale i całej planety. Nie potrafimy 
użyć naszego ogromnego mózgu dla 
dobra nas wszystkich.
Niektórzy na szczęście potrafią… Jed-

nak rzeczywiście częściej podejmowane 
są krótkowzroczne decyzje, przysparza-
jące korzyści jedynie ograniczonej licz-
bie osób. Niektórzy ludzie wątpią w glo-
balne ocieplenie, ale co gorsza, to zwąt-
pienie podsyca się w rozgrywce poli-
tycznej dla osiągnięcia globalnych ko-
rzyści. Dawniej w senacie Stanów 
Zjednoczonych zasiadali roztropni lu-
dzie, teraz też głupi nie są, ale bardziej in-
teresuje ich polityczne przetrwanie niż 
czynienie tego, co słuszne. To dziwne, bo 
Republikanie chcą być postrzegani jako 
osoby moralne i religijne.

Umysł ludzki jest dziwny, jest bardzo 
samolubny. Posiadanie samoświado-

mego umysłu pozwala nam na podąża-
nie za celami, które nie zawsze sprzyjają 
naszemu przetrwaniu.

Dalsze podążanie tą ścieżką może 
sprawić, że nie przetrwamy jako ga-
tunek. Nasze środowisko znajduje się 
w kiepskiej formie. Mamy rządzących, 
którzy najbardziej interesują się wła-
snymi korzyściami. Mamy globalną 
wioskę, ale nie mamy globalnej jedno-
ści. Nawet poczucie wspólnoty, które 
wykształciło się w czasie pandemii, 
okazało się bardzo wątłe. Żyjemy w nie-
bezpiecznym czasie, nie tylko w kontek-
ście tego, co już przytrafia się ubogim lu-
dziom, ale i przyszłości – czy zostawimy 
po sobie planetę, na której nasi potom-
kowie będą w stanie żyć?

Bakterie są tu od dawna i zostaną na 
długo. Mam wrażenie, że my nie.
99 proc. wszystkich gatunków, które 

kiedykolwiek żyły, wyginęło. Jeśli pa-
trzysz na średnią długość występowa-
nia danego gatunku, my już swoją chyba 

nawet przekroczyliśmy. Nie ma żadnej 
gwarancji, że będziemy dalej istnieć. Ale 
to nie znaczy wcale, że Ziemia zostanie 
zniszczona. Ziemia da sobie radę, tylko 
my już tego nie zobaczymy. Bakterie na 
pewno tu zostaną.

I wszystko zacznie się na nowo? 
Te wszystkie mutacje, adaptacje?
Być może, ale na pewno nie wyda-

rzy się w ten sam sposób. Każdy krok 
to nowa szansa. Nie ma takiej możliwo-
ści, by cała sekwencja się powtórzyła. 
Punkt startowy świata będzie też zupeł-
nie inny – to już nie będzie wynurzanie 
się z wody.

Prawdopodobnie wszystkiego nie stra-
cimy. W czasie ostatniego wielkiego wy-
mierania przetrwały te organizmy, które 
nie zużywały dużo energii. Teraz to my 
jesteśmy ogromnymi dinozaurami, które 
potrzebują mnóstwa energii i zasobów. 
A zatem to my będziemy pierwszymi, 
którzy znikną.

  © Rozmawiała MARIA HAWRANEK
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15.00–16.00  NA ŻYWO  
Warsztaty: „Czy design może 
być ponadczasowy?”
Prowadzenie: 
AdMind
Zoom, zapisy: 
warsztaty@copernicusfestival.com

16.00–17.00
Perceptio:
„Tempus fugit. Przedstawienia 
czasu w sztuce średniowiecznej 
i nowożytnej”
Magdalena Łanuszka
Youtube.com/CopernicusCenter

18.00–19.30  NA ŻYWO  
Wykład: Leszek Sokołowski
„O względności czasu”
Rozmowę po wykładzie 
poprowadzi Sebastian Szybka
Youtube.com/CopernicusCenter

21.00–22.00
Rozmowy na czasie: 
Norman Davies
„Czy państwa są nieśmiertelne?”
Prowadzenie: 
Dominika Dudek
Youtube.com/CopernicusCenter

9 października, piątek
 
8.00–9.00
Śniadanie Mistrzów: January 
Weiner (2), January Weiner (3)
Prowadzenie: 
Łukasz Kwiatek
Spotify, RMF Classic

9.00–9.30
Nauka czytania:
J.K. Rowling, „Harry Potter 
i Komnata Tajemnic”
Prowadzenie: 
Małgorzata Krzeczkowska
Facebook.com/CopernicusFestival

10.00–10.45  NA ŻYWO  
Lekcja przyrody:
Sabine Hossenfelder, 
„Zagubione w matematyce”
Prowadzenie: Sebastian Szybka
Facebook.com/CopernicusFestival

11.00–11.45  NA ŻYWO  
Lekcja czytania:
Joseph Conrad, „Tajny agent”
Prowadzenie: 
Grzegorz Jankowicz
Facebook.com/LekcjeCzytania

12.00–12.30  NA ŻYWO  
Studio festiwalowe
Youtube.com/CopernicusCenter

15.00–16.00
Społeczeństwo przyszłości 
(POB FutureSoc UJ):
„Uczenie maszynowe i przyszłość 
algorytmów: czy sztuczna 
inteligencja może zrozumieć 
zachowania konsumentów?”
Ireneusz Gawlik (Allegro)
Prowadzenie: Anna Prokop
Youtube.com/CopernicusCenter 

16.00–17.00
Perceptio:
„Bezsenność: fakty i mity”
Magdalena Komsta
Prowadzenie: Diana Sałacka
Youtube.com/CopernicusCenter

18.00–19.30  NA ŻYWO  
„Czas. Nadzieja i strata”
Jelena Czyżowa
Rozmowę poprowadzi 
Małgorzata Nocuń
Youtube.com/CopernicusCenter

21.00–22.00
Rozmowy na czasie: 
Paulina Młynarska
„Czas mroku, czas mocy”
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10.00–10.45  NA ŻYWO  
Lekcja przyrody:
Joseph LeDoux, „Lęk”
Prowadzenie: Mateusz Hohol
Facebook.com/CopernicusFestival

11.00–11.45  NA ŻYWO  
Lekcja czytania:
Jorge Luis Borges, „Tajemny cud”
Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz
Facebook.com/LekcjeCzytania

12.00–12.30  NA ŻYWO  
Studio festiwalowe
Youtube.com/CopernicusCenter

13.00–14.00  NA ŻYWO  
Warsztaty fotograficzne:
„Czas wywołujący obraz”
Prowadzenie: Grażyna Makara
Zoom, zapisy: 
warsztaty@copernicusfestival.com

15.00–15.40
Społeczeństwo przyszłości 
(POB FutureSoc UJ):
„Robotyzacja pracy? Co mówią 
na ten temat powieści i filmy, 
media i nauki społeczne”
Barbara Czarniawska
Facebook.com/CopernicusFestival

16.00–17.00  NA ŻYWO  
Perceptio:
„Zagraj w szachy z arcymistrzem” 
Prowadzenie: GM Mateusz Bartel
Chess.com 
Youtube.com/CopernicusCenter

18.00–19.30  NA ŻYWO  
Wykład: Irving Weissman
„Stem Cells and the Future 
of Humanity”
Rozmowę po wykładzie 
poprowadzi 
Krzysztof Szade 
Youtube.com/CopernicusCenter

21.00–22.00
Rozmowy na czasie: Czesław Lang
„Jazda pod górkę”
Prowadzenie: Dominika Dudek
Youtube.com/CopernicusCenter

8 października, czwartek

8.00–9.00
Śniadanie Mistrzów: Ewa Lipska
Prowadzenie: Bogdan Zalewski
Spotify, RMF Classic

9.00–9.30
Nauka czytania
Stanisław Lem, „Dzienniki 
gwiazdowe”
Prowadzenie: 
Tomasz Miller
Facebook.com/CopernicusFestival

10.00–10.45  NA ŻYWO  
Lekcja przyrody:
Emil Cioran, „Upadek w czas”
Prowadzenie: 
Marta Soniewicka
Facebook.com/CopernicusFestival

11.00–11.45  NA ŻYWO  
Lekcja czytania:
Margaret Atwood, „Czas się zwija”
Prowadzenie: 
Grzegorz Jankowicz
Facebook.com/LekcjeCzytania

12.00–12.30  NA ŻYWO  
Studio festiwalowe
Youtube.com/CopernicusCenter

13.00–14.00  NA ŻYWO  
Warsztaty:
„Stres – jak go ograniczać 
i trzymać w ryzach”
Prowadzenie: Patryk Lange
Zoom, zapisy: 
warsztaty@copernicusfestival.com
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Prowadzenie: 
Dominika Dudek
Youtube.com/CopernicusCenter

10 października, sobota
 
9.00–9.30
Nauka czytania:
Janusz Korczak, „Król Maciuś Pierwszy”
Prowadzenie: 
Michał i Agata Zabdyr-Jamróz
Facebook.com/CopernicusFestival

10.00–10.45  NA ŻYWO  
Lekcja przyrody:
Lydia Pyne, „Siedem szkieletów”
Prowadzenie: 
Łukasz Kwiatek
Facebook.com/CopernicusFestival

11.00–11.45  NA ŻYWO  
Lekcja czytania:
Clarice Lispector, „Dzień za dniem”
Prowadzenie: 
Grzegorz Jankowicz
Facebook.com/LekcjeCzytania

12.00–12.30  NA ŻYWO  
Studio festiwalowe
Youtube.com/CopernicusCenter

13.00–14.00  NA ŻYWO  
Warsztaty: „Spacer tropem śladów 
przeszłości po krakowskim Rynku 
Głównym”
Prowadzenie: 
Ciekawi Krakowa
Facebook.com/CopernicusFestival

16.00–17.00  NA ŻYWO  
Perceptio:
„Jak trenują astronauci?”
Agata Kołodziejczyk 
i Matt Harasymczuk 
Prowadzenie: 
Tomasz Miller
Youtube.com/CopernicusCenter

18.00–19.30  NA ŻYWO  
Wykład: Bogusław Pawłowski
„O milionach lat ewolucji 
ludzkiego mózgu i kosztach 
wzrostu jego rozmiarów”
Rozmowę po wykładzie 
poprowadzi Łukasz Kwiatek
Youtube.com/CopernicusCenter

21.00–22.00
Rozmowy na czasie: 
Tomasz Stawiszyński
„O zatrzymywaniu czasu”
Prowadzenie: Dominika Dudek
Youtube.com/CopernicusCenter

11 października, niedziela
 
12.00–12.30  NA ŻYWO  
Youtube.com/CopernicusCenter

14.00–15.30
Nauka w Art Inkubatorze: 
„O bioarcie”
Elvin Flamingo, Jowita 
Nowakowska-Gołacka
Facebook.com/CopernicusFestival

16.00–16.55
Społeczeństwo przyszłości 
(POB FutureSoc UJ)
„Kiedy nauka staje się 
science fiction?”
Norman Leto, Klaudia 
Żerańska-Chudek
Facebook.com/CopernicusFestival

18.00–19.00
Na zakończenie: „O wieczności”
Michał Heller, Wojciech Bonowicz
Youtube.com/CopernicusCenter

Od soboty 10 października na antenie 
Radiofonii cykl rozmów „Mania Nauki”, 
realizowany w ramach POB FutureSoc UJ

Copernicus Festival organizowany jest 
we współpracy z Popularisation Gate 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inventio
Pasmo technologiczne 
tym razem poświęciliśmy tajemnicom 
i eksploracji kosmosu. 
Premiery nagranych wcześniej 
materiałów (zawsze na 
Youtube.com/CopernicusCenter):

Wtorek, 6 października, godz. 17
Łukasz Lamża, „W poszukiwaniu 
czasu (1): przyszłość”

Środa, 7 października, godz. 17
Joanna Kozakiewicz, „Miliardy lat 
historii Marsa ukryte w ziarenkach 
piasku”

Czwartek, 8 października, godz. 17
Łukasz Lamża, „W poszukiwaniu 
czasu (2): przeszłość”

Piątek, 9 października, godz. 17
Sebastian Szybka, „Podróże 
międzygwiezdne”

Sobota, 10 października, godz. 16 
„Fakty i mity na temat kosmosu”
Piotr i Ola Stanisławscy 
(Crazy Nauka)

Sobota, 10 października, godz. 17 
Łukasz Lamża, „W poszukiwaniu 
czasu (3): teraźniejszość”

Niedziela, 11 października, godz. 17
Piotr Kosek (Astrofaza), „Czym są 
czarne dziury”
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Powieści długiego zdania
JAN BALBIERZ                      

Apokalipsa jest już u progu, ale trudno dociec, 
skąd i dlaczego przyjdzie. Jej zapowiedzią jest nie tylko trupa cyrkowa 

wystawiająca truchło największego wieloryba świata, 
ale również bezśnieżna zima i panujący w miasteczku letarg.

J ames Wood, profesor krytyki literackiej na Uniwersy-
tecie Harvarda, w jednym z esejów rozróżnia dwa kie-
runki w literaturze postawangardowej: literaturę nad-
miaru i literaturę redukcji. Z jednej strony mamy neo-
barokowe w swych ambicjach i rozmiarach powieści 

encyklopedyczne, akumulujące naszą wiedzę na temat świata 
– albo przynajmniej jakiegoś jego wycinka – z drugiej zaś lite-
raturę minimalizmu, małomówności i aforystycznego skrótu. 
Miejsce osobne zajmuje kategoria, którą nazwać można po-
wieściami długiego zdania. Wszystko to, co najważniejsze, roz-
grywa się w nich w samej materii języka, w niekończących się, 
pozbawionych pauz, meandrycznych zdaniach wyrzucanych 
z siebie przez narratorów i bohaterów.

Z niezliczonych odmian czasu literackiego w powie-
ściach tego typu pojawia się przede wszystkim jedna: powol-
ność (hiszp. lento). Spowolnienie i zastyganie są tutaj podsta-
wowymi aspektami światów przedstawionych. A co jeszcze 
ważniejsze – tasiemcowe zdania zmuszają do powolnego czy-
tania. Tekstem fundatorskim projektu filologii opartej na spo-
wolnieniu jest fragment przedmowy Nietzschego do tomu „Ju-
trzenka. Myśli o przesądach moralnych”:

„Przedewszystkiem mówmy powoli… Niniejsza przed-
mowa jawi się późno, ale nie za późno, bo i cóż w istocie 
rzeczy znaczy pięć lub szesć lat? Taka książka, takie zagad-
nienie nie zna pośpiechu; przytem ja i moja książka, oboje 
lubimy lento. Niedarmo byłem filologiem, może jestem nim 
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jeszcze, a filolog jest nauczycielem powolnego czytania: 
w końcu przywykłem też pisać powoli. Obecnie nie tylko 
z przyzwyczajenia, lecz także z upodobania – złośliwego 
snadź upodobania? – kreśleń jeno to, co każdego człowieka, 
któremu »się spieszy«, doprowadza do rozpaczy. Filologia 
jest bowiem ową czcigodną sztuką, która od swego czciciela 
domaga się przedewszystkiem jednego, by stał na uboczu, by 
nie liczył się z czasem, by nawykł do cichości i powolności 
– sztuka to złotnicza i znawstwo Słowa, li delikatnej i prze-
zornej oddane pracy, która niczego nie osięgnie, jeżeli nie 
sięga lento. Aliści właśnie dlatego jest potrzebniejsza dziś niż 
kiedykolwiek, właśnie dlatego czaruje i najsilniej pociąga 
nas ku sobie w tem stuleciu »pracy«, chcę rzec: pośpiechu, 
nieprzyzwoitego i uznojonego pośpiechu (…)” (przeł. Stani-
sław Wyrzykowski).

Nietzsche – zgodnie z powszechnymi intuicjami – iden-
tyfikuje nowoczesność z szybkością, dynamizmem i pośpie-
chem. To w nich przejawia się nowoczesna dekadencja, której 
filozof był niestrudzonym diagnostykiem; powolność, zwłasz-
cza powolne czytanie, staje się częścią terapii, która ma dopro-
wadzić do wielkiego ozdrowienia kultury Zachodu.

Spływające linijki
Tworzący pod koniec XX w. i na początku XXI w. pisarze dłu-
giego zdania – László Krasznahorkai, Javier Marias, W.G. Se-
bald, Thomas Bernhard – wyciągają, każdy na swój sposób, lek-
cję z pism z niemieckiego filozofa: mówią powoli i wymagają 
powolnej lektury. Oto pierwsze zdanie „Melancholii sprze-
ciwu”, pozbawionej akapitów, czterystustronicowej powieści 
Krasznahorkaia, bodaj najwybitniejszego w tej chwili prozaika 
Europy Wschodniej (to jemu poświęcony jest wspomniany 
esej Wooda):

„Kiedy mimo zawiłych wyjaśnień kolejarza drepczącego 
bezradnie wzdłuż torów i coraz bardziej stanowczych obietnic 
nerwowo wbiegającego raz po raz na peron naczelnika stacji 
osobowy kursujący pomiędzy zastygłymi na mrozie osiedlami 
południowej Niziny, ciągnącymi się od Cisy aż do podnóża 
Karpat, ciągle nie nadjeżdżał („No proszę, znów się gdzieś za-
wieruszył...” ze złością machnął ręką osowiały kolejarz), awa-
ryjny skład, złożony z rozklekotanego, używanego jedynie 
w tak zwanych »szczególnych przypadkach« wagonu z drew-
nianymi ławkami i starego, sfatygowanego wagonu o nume-
rze 424, wreszcie ruszył z niemal dziewięćdziesięciominuto-
wym opóźnieniem w stosunku do nieobowiązującego zresztą, 
a i tak niezbyt dokładnego rozkładu jazdy, by miejscowi przyj-
mujący do wiadomości najpierw niepewnie, potem z obojętną 
rezygnacją, że oczekiwany z zachodniego kierunku osobowy 
nie przybędzie do stacji, jakoś jednak dotarli do celu, odległego 
o pięćdziesiąt kilometrów stąd, na drodze, do której prowa-
dziła boczna linia” (przeł. Elżbieta Sobolewska).

Kolubryny zdań wielokrotnie złożonych budowane 
przez pisarza (jego angielski tłumacz George Szirtes na-
zywa ten proces „powolnym wylewem lawy słów”) opi-
sują świat w całkowitym rozpadzie – na wpół senną, dys-
topijną rzeczywistość, w której obsługa konduktorska po-
ciągów nie pamięta już, co to rozkład jazdy, telefony prze-
stają działać, na chodnikach zalegają stosy śmieci, nie ma 
węgla do ogrzewania, a po ulicach wałęsają się bojówki nie-
domytych, młodych mężczyzn. Ten krajobraz, te niekoń-

czące się równiny, błoto i powiatowa beznadzieja są w dużej 
mierze autentycznym pejzażem dogorywającego socjalizmu 
realnego (powieść ukazała się w 1989 r.), węgierski autor 
jest jednak też wizjonerskim apokaliptykiem, łączącym 
kosmologię z muzykologią.

Wśród ludzkiego panoptikum zaludniającego świat „Me-
lancholii…” – pobudzonych seksualnie, a wyglądających „jak 
worek z kartoflami” starszych kobiet i zapijaczonych, pach-
nących tanią wodą kolońską, zdeformowanych cieleśnie męż-
czyzn – wyróżniają się dwie postaci. Pierwsza to emerytowany 
nauczyciel muzyki György Eszter, za sprawą znajomego stro-
iciela fortepianów dochodzący do wglądu, że skala diatoniczna 
jest jedynie podtrzymywaną przez tradycję ułudą, a harmonia 
kapryśnym wyjątkiem w porządku świata, a nie jego zasadą. 
Drugi to listonosz János Valuska, małomiasteczkowy jurodi-
wyj, święty szaleniec, w podłym szynku wieczorem, „przed 
ostatnim szprycerem”, w towarzystwie odzianych w kożu-
chy, „opitych winem woźniców, ładowaczy, malarzy i pie-
karzy”, z pomocą zataczających się w pijanym zwidzie, usi-

łujących zapanować nad 
opadającymi powiekami 
„otępiałych chłopów” 
wprawiający w ruch grote-
skowy i wzniosły zarazem 
spektakl o tym, „jak to jest 
z tą Ziemią i Księżycem” – 
inscenizujący żywe obrazy 
o całkowitym zaćmieniu 
Słońca. Wszyscy skazani 
są na to, by spoglądać w 
„bezkresne niebiosa”, wy-
pełnione wyłącznie mil-
czącą i obojętną wobec na-
szych trosk i lęków materią 
wszechświata; zamiast mu-
zyki sfer: głuche milczenie 
albo kakofonia. Możemy 

się domyślać, iż jest to proza dni ostatnich, że apokalipsa jest 
już u progu, ale trudno dociec, skąd i dlaczego przyjdzie; jej za-
powiedzią jest nie tylko dziwaczna trupa cyrkowa, wystawia-
jąca truchło największego wieloryba świata (do zobaczenia za 
50 forintów), ale również nagła, bezśnieżna zima i panujący 
w miasteczku powszechny letarg, spowolnienie, zamieranie.

Pod kopułą czaszki
Ekscesy długiego zdania odczytywać można jako alternatywę 
dla powszechnego przyspieszenia, programowej niecierpli-
wości, kompulsywnego klikania myszką, przerzucania kana-
łów telewizyjnych, neurotycznej krzątaniny, błyskawicznej 
lektury pasków z newsami, deadline’ów, nieustannego roz-
gorączkowania środków masowego przekazu. Zawierają też 
wyrazisty estetyczny statement: z jednej strony mamy zatem 
notoryczną treściozę prozy współczesnej, pisanie bez jakiejkol-
wiek świadomości, że sztuka powieściowa to przede wszyst-
kim forma i tkanka języka, oportunistyczne narracje pękające 
w szwach od ciekawych i mniej ciekawych anegdotek, podku-
pywanie czytelnika dowcipną historią i celną aluzją do aktual-
nych wydarzeń, z drugiej zaś strony gravitas długiego zdania; 
z jednej strony tingel-tangel promocji, spotkań autorskich 

i nagród literackich, raban literackiej giełdy, z drugiej zaś 
ignorujące czytelnicze oczekiwania i zachcianki otchłanie 
zdań wielokrotnie złożonych, parataksy i hipotaksy, łańcuchy 
wtrąceń i niekończące się tryby przypuszczające, gąszcz prze-
cinków, średników i myślników. Długie zdania są bezkompro-
misowe, zmuszają do zahamowania, namysłu i skupienia, roz-
poczynania ciągle na nowo, do trudu wielokrotnej repetycji.

Wydana w 1975 r. „Korekta” Thomasa Bernharda zaczyna 
się następująco:

„Po lekkim na początku, ale wskutek zwlekania i przez 
niedbalstwo nagle ciężkim zapaleniu płuc, które zaatakowało 
cały organizm i zatrzymało mnie na co najmniej trzy miesiące 
w położonym niedaleko mojej rodzinnej miejscowości szpi-
talu w Wels, słynnym w dziedzinie leczenia tak zwanych cho-
rób wewnętrznych, wypuszczony nie, jak radzili lekarze, pod 
koniec października, tylko, czego sam się domagałem, już z po-
czątkiem października, i to na tak zwaną własną odpowie-
dzialność, przyjąwszy zaproszenie od tak zwanego preparatora 
zwierząt Höllera z doliny Aurach, nie zatrzymując się po dro-
dze w Stocket u moich rodziców, pojechałem prosto do doliny 
Aurach, do domu Höllera, udając się od razu na tak zwaną Höl-
lerowską mansardę, gdzie miałem posegregować, po samobój-
stwie mojego przyjaciela Roithamera, również zaprzyjaźnio-
nego z preparatorem zwierząt Höllerem, i w miarę możności 
także uporządkować, zostawioną mi, mocą tak zwanej ostat-
niej woli, spuściznę, na którą składały się sporządzone na ty-
siącach kartek zapiski Roithamera, a oprócz tego obszerny ma-
nuskrypt zatytułowany »O Altensam i wszystkim, co ma zwią-
zek z Altensam, ze szczególnym uwzględnieniem Stożka«” 
(przeł. Marek Kędzierski).

Nie jest to bynajmniej przykład ekstremalny… Zdanie po-
czątkowe z „Korekty” nie tylko swą strukturą składniową, ale 
i problematyką wprowadza nas w samo sedno Bernhardow-
skiej powolności. W jego świecie powieściowym niewiele się 
dzieje, jeśli chodzi o zewnętrzne wydarzenia; jest to rzeczy-
wistość uboga w akcesoria i przedmioty, w ich zastępstwie 
pojawiają się maniakalne tyrady o tym, co kłębi się „pod ko-
pułą czaszki” (jak brzmi wyrażenie samego pisarza) bohate-
rów i narratorów. Bez ustanku perorując o upadku cywiliza-
cji, powszechnym ogłupieniu gatunku ludzkiego w ogólno-
ści, a Austriaków w szczególności, skarżąc się na powszechne 
zdziczenie obyczajów uciekają oni w miejsca spowolnienia, sa-
motności i medytacji; tylko tutaj możliwa jest wysiadka z roz-
pędzonego ekspresu nowoczesności, tylko tutaj można odda-
wać się nicnierobieniu. Inercja życia praktycznego pozwala 
– podług nietzscheańskiej recepty – „stać na uboczu i nie li-
czyć się z czasem” oraz sprzyja ruchowi myśli. W „Dawnych 
mistrzach” przestrzenią taką jest sala muzealna w Kunsthisto-
risches Museum, gdzie Reger wysiaduje godzinami przed obra-
zem Tintoretta „Siwobrody mężczyzna”, w „Korekcie” zagad-
kowa budowla w kształcie stożka, opus magnum Roithamera, 
w „Bratanku Wittgensteina” izolatka w pawilonie Ludwig 
szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, w „Amras” wieża, 
w której bracia K. i Walter zamknięci zostaną po zbiorowym 
samobójstwie rodziny.

Przykrywka dla upadków
Studiowanie to naczelne zajęcie przebywających w tych 
miejscach odosobnienia bohaterów, u Bernharda nie ma jed-

nak miejsca na częściowe chociaż spełnienie przez sztukę 
czy naukę. Tytaniczne pomnażanie wiedzy prowadzi nie 
do estetycznego czy intelektualnego przełomu, a jedynie 
do obłędu lub samobójstwa. Pisanie studiów i monografii 
to projekt dożywotni i z góry skazany na niepowodzenie. 
Długoletnie, wnikliwe i szczegółowe badania nie prowa-
dzą do jakichkolwiek konkluzji, ich materialnym rezulta-
tem są w najlepszym przypadku stosy zapisanych drobnym 
maczkiem, nieuporządkowanych manuskryptów, wstępne 
szkice i prolegomena starannie układane w tysiącach skoro-
szytów. Niebywała skrupulatność w wynajdowaniu źródeł, 
spisywaniu wyimków i zestawianiu cytatów jest w ostatecz-
nym rozrachunku niczym innym jak akrybią wariata. Kon-
rad, protagonista powieści „Kalkwerk”, ukończył w zasadzie 
swoje, obejmujące dziewięć obszernych rozdziałów, monu-
mentalne studium na temat różnych aspektów słuchu, „ale 
te wszystkie rozdziały ma jedynie w głowie, dziesięciolecia 
w głowie, od dawna ma gotowe w swojej głowie wszystkie 
rozdziały studium, a to niesamowity wysiłek umysłu, nosić 
takie kompletne studium całe dziesięciolecia w głowie, być 
zmuszonym do nieustannego noszenia w głowie przy cią-
głym, wciąż nasilającym się, poczuciu strachu, że studium 
w jednej chwili może się rozsypać i obrócić w niwecz, gdyż 
bez przerwy zaprzepaszcza się sprzyjającą jego zapisaniu 
chwilę” (przeł. Ernest Dyczek i Marek Feliks Nowak).

Bernhardowscy obłąkani są jedynymi, którzy pozwo-
lić mogą sobie na luksus powolności. Napięcie pomiędzy su-
rową racjonalnością a ewidentnym szaleństwem postaci jest 
przy tym źródłem histerycznego nieraz komizmu powieści 
austriackiego pisarza.

Skandalista Bernhard – w czasie spacerów po Wied-
niu emerytki spontanicznie okładały go parasolkami; al-
pejscy chłopi rozładowywali przed Burgtheater, w którym 
Claus Peymann wystawiał jego sztuki, fury z gnojem – przy-
ćmiewa czasami egzystencjalistę Bernharda. Hiperboliczny 
kaznodzieja naszego bycia-ku-śmierci i zamknięcia w kręgu 
bólu i cierpienia (schopenhauerowskie inspiracje są tutaj 
oczywiste, ojciec ekscentrycznego księcia w „Zaburzeniu” 
wyznaje: „Schopenhauer był dla mnie zawsze najlepszym 
pokarmem” [przeł. Sława Lisiecka], po czym wyrywa i zjada 
„decydujące strony” ze „Świata jako woli i wyobrażenia”) 
prowadzi niekończące się diatryby o szaleństwie świata i ab-
surdzie egzystencji ludzkiej. W wywiadzie dla tygodnika 
„Die Zeit” ujmował to tak: „jest błędem, kiedy ludzie myślą, 
że wydają na świat dzieci. To frazes. Wydają na świat do-
rosłych, nie dzieci. Rodzą jakiegoś spoconego, paskudnego 
oberżystę z brzuchem albo masowego mordercę, nie żadne 
dzieci. Ludzie powiadają sobie, że urodziło im się słodkie ma-
leństwo, a w rzeczywistości urodził się osiemdziesięcioletni 
facet, któremu cieknie z każdego otworu, który cuchnie, jest 
ślepy, utyka i z powodu artretyzmu nie może się poruszać, 
oto co sprowadzili na świat. Ale ludzie tego nie widzą, bo 
natura musi się dalej rozwijać, a kupa gówna coraz bardziej 
rosnąć” (przeł. Małgorzata Łukasiewicz).

W tym schorzałym świecie, w którym wszystko ciąży ku 
dołowi, ku śmierci i rozkładowi, w którym pogrążeni w abso-
lutnej samotności i rozpaczy bohaterowie nieuchronnie osu-
wają się w obłęd powolność, lento jest być może nie rozwiąza-
niem, ale przynajmniej paliatywem.  © JAN BALBIERZ

 Powolność, 
w szczególności 
powolne 
czytanie, staje się 
częścią terapii, która 
ma doprowadzić 
do wielkiego 
ozdrowienia kultury 
Zachodu.
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Pracownicy Westinghouse Electric sprawdza-
ją ważącą 360 kg kapsułę czasu, która 
zostanie zakopana z okazji Wystawy 
Światowej w Nowym Jorku.
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Wysłane do przyszłości
ZUZANNA LAMŻA             

Wierzymy, że dla przychodzących po nas będziemy ważni. 
Przynajmniej ciekawi. Choćby śmieszni. 

Dlatego zostawiamy im nieznane nam dzieła literackie. 
I rolkę papieru toaletowego.

T o, co teraz przeżywasz, przej-
dzie do historii – pierwot-
nie słowa te graficzka Natalie 
Long, pomysłodawczyni ksią-

żeczki „My 2020 COVID-19 Time Cap-
sule”, zaadresowała do dwójki swoich 
dzieci. Chciała dać im (i sobie) możliwość 
uzewnętrznienia i nazwania uczuć, jakie 
budził w nich lockdown, a jednocześnie 
zachować w pamięci najbardziej uderza-
jące elementy „nowej normalności”. Ale 
udostępniony na Facebooku plik niemal 
natychmiast stał się wiralem, dorobił się 
własnego miejsca w internecie, hiszpań-
skiego i francuskiego wydania oraz wersji 
dla dorosłych.

Ani w poczuciu wyjątkowości epoki 
pandemii, ani w potrzebie zachowania 
tego poczucia dla przyszłych pokoleń 
Long nie była oczywiście osamotniona. 
Podobne do zaproponowanej przez nią, 
gotowe do wypełnienia „kapsuły czasu” 
pojawiały się na stronach przedszkoli, 
szkół i placówek medycznych na całym 
świecie: miały pomóc maluchom oswoić 
się z nową sytuacją. Jak stwierdziła Megan 
DeFrain ze Szpitala Dziecięcego św. Jana 
w Springfield, „doświadczenie życia w cza-
sach COVID-19 to coś, czym nasze dzieci 
będą się dzielić ze swoimi wnukami”.

Niektórzy uważają jednak, że prywatne 
koronapamiętniki spisywane w zaciszu 
kwarantanny czy – równie popularne 
– wideoblogi rejestrujące spostrzeże-
nia z zamknięcia nie są w stanie oddać 
wszystkich aspektów pandemicznego 
szaleństwa ani nie gwarantują przetrwa-
nia wspomnień o nim.

COVID-19 zasłużył na prawdziwe kap-
suły czasu.

Bomba czasu
Jest rok 1939. Wystawa Światowa w No-
wym Jorku pokazuje milionom zwiedza-

jących „Świat jutra”. Westinghouse Elec-
tric & Manufacturing Company produ-
kuje mierzący 2,3 m i ważący około 360 kg 
pojemnik. George Edward Pendray, ów-
czesny rzecznik firmy, określa go mianem 
„kapsuły czasu” – potem okaże się, że to 
właśnie ta nazwa, nie zaś alternatywna 
time bomb, zawładnie powszechną wy-
obraźnią. Zewnętrzne ścianki przypomi-
nającego pocisk cylindra, wytrzymałe jak 
stal, lecz całkowicie odporne na korozję, 
wykonane są ze specjalnie na tę okazję wy-
nalezionego stopu miedzi. Mają przetrwać 
5000 lat, by w 6939 r. ukazać ludziom przy-
szłości to, co chronią w swoim wnętrzu.

Parę egzemplarzy „Life Magazine”. 
Lalkę z popularnej serii i nakręcany sa-
mochodzik. Jednodolarówkę. Paczkę ca-
meli. Jednorazową maszynkę Gillette. Ze-
garek z Myszką Miki.

Tak naprawdę w pawilonie wystawien-
niczym prezentowano widzom jedynie 
model kapsuły. Prawdziwą Westing- 
house I (bliźniaczą Westinghouse II zło-
żono nieopodal trzydzieści pięć lat póź-
niej) starannie zapieczętowano i zako-
pano 15 metrów pod ziemią dokładnie 
w południe 23 września 1938 r., w dzień 
równonocy jesiennej. 5000 lat to długo. 
Aby miejsce jej złożenia nie popadło 
w niepamięć, stworzono książkę-świadec-
two, „Book of Record of the Time Capsule 
of Cupaloy”, którą wydrukowano w po-
nad 3000 egzemplarzy i rozesłano do bi-
bliotek, klasztorów i muzeów na całym 
świecie. Oprócz informacji dotyczących 
samego przedsięwzięcia, położenia, mo-
mentu umieszczenia i zawartości cylin-
dra oraz fonetyki i słownictwa języka an-
gielskiego, „Book of Record” zawiera trzy 
krótkie przesłania podpisane przez Al-
berta Einsteina (z poświadczonym tłuma-
czeniem na angielski), Roberta Andrewsa 
Millikana i Tomasza Manna.

niejednokrotnie z wielką pompą „wy-
cinków naszego czasu, które wysy-
łamy w przyszłość”, jak określa je Jar- 
vis, wśród losowych fragmentów ga-
zet i niewyraźnych fotografii znaj-
dujemy zwykle jakiś czarny męski 
kapelusz (kapsuła z 1965 r. otwarta 
pół wieku później w Long Island), li-
nijkę z temperówką (otwarta również 
w 2015 r., szumnie zapowiadana John 
F. Kennedy Peace Capsule), puste bu-
telki po toniku (kapsuła na MIT, która 
ma zostać rozpieczętowana w 2957 r., 
ale choć postanowiono nie otwierać 
chroniącego ją przezroczystego cylin-
dra, co nieco udało się podejrzeć) czy 
65-letni kawałek ciasta (kapsuła od-
kryta w 2013 r. w kanadyjskim domu 
pogrzebowym). Czasem – jak w przy-
padku budzącej wielkie nadzieje no-
wozelandzkich naukowców stuletniej 
kapsuły otwartej w 1995 r. – history-
kom, zamiast ważnych dokumentów 
i doniosłych świadectw, zostaje w rę-
kach jedynie mulista woda i guziki.

Kapsuły „covidowe” niczym nie 
różnią się od swoich poprzedniczek. 
Mają być trwałe i ukryte w bezpiecz-
nym miejscu, najlepiej pod ziemią – 
jak choćby w głębokich na 15 metrów 
piwnicach hiszpańskiej winnicy Mu-
rillo Viteri, w których na pięćdziesiąt 
lat zamknięto 15 tys. wiadomości i zdjęć 
związanych z pandemią. Powinny za-
wierać przedmioty dla nas istotne 
(zbierać w jednym miejscu nasze „ma-
rzenia, uczucia i pragnienia”), choć ich 
waga dla przyszłych pokoleń może nie 
być do końca jasna – trudno powie-
dzieć, co pomyślą prawnuki obecnych 
mieszkańców Walencji, kiedy 18 maja 
2120 r. otworzą tamtejszą Cápsula del 
Tiempo COVID-19 i pośród gazet, listów 
oraz plakatów dodających otuchy sąsia-
dom i wspierających służby medyczne 
znajdą rolkę papieru toaletowego.

Prawo do informacji
Stając wobec przyszłości, ewident-
nie nie umiemy się zdecydować: z jed-
nej strony jesteśmy uroczyści, oświad-
czamy, jak w „Book of Record”, że „nasi 
naukowcy zmierzyli prędkość światła 

Dzięki wszystkim tym zabiegom We-
stinghouse I ma szansę uniknąć dwóch 
z największych zagrożeń czyhających na 
kapsuły czasu, zarówno takie „z termi-
nem ważności” (których autorzy chcą, 
by otwarto je za 10, 100 czy 1000 lat), jak 
i te „bezterminowe” (jak dyski niesione 
przez sondy Voyager czy słynne plakietki 
z sond Pioneer): rozkładu zawartości spo-
wodowanego przechowywaniem w nie-
właściwych warunkach i… zapomnienia. 
Dziś w walce z tymi problemami nadaw-
com listów do przyszłości pomagają spe-
cjaliści. Na swojej oficjalnej stronie inter-
netowej Smithsonian Institution podaje 
konkretne wskazówki dotyczące ich wła-
ściwego konstruowania, zabezpieczania 
i komponowania zawartości. Jedną z mi-
sji statutowych działającego od 1990 r. In-
ternational Time Capsule Society jest zaś 
utrzymywanie rejestru wszystkich zna-
nych kapsuł.

Mulista woda i guziki
Jednak ani muzea, ani stowarzyszenia 
nie są w stanie wyeliminować a priori mi-
mowolnego rozczarowania, jakie często 
towarzyszy otwieraniu przesyłek z prze-
szłości. Według Williama Jarvisa, au-
tora monografii „Time Capsules: a Cul-
tural History”, większość z zamykanych 
we współczesnych kapsułach przedmio-
tów nie będzie miała większej wartości 
dla przyszłych badaczy: są zwyczajnie ba-
nalne i nie mówią zbyt wiele o życiu, ja-
kie prowadzimy. Oczywiście w Westing- 
house I poza wymienionymi powyżej 
znalazły się również inne, nieco poważ-
niejsze artefakty: nasiona powszechnie 
występujących roślin i próbki materia-
łów czy mikrofilm zawierający m.in. 
słownik (i katalog domu handlowego 
Sears). Niemniej jednak, gdy przyjrzymy 
się zawartości większości otwieranych 
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Miniatura ukazująca styczeń, Psałterz Fécamp (Psałterz Eleonory Akwitańskiej), ok. 1185, 
Koninklijke Bibliotheek w Hadze

Stojąc wobec 
przyszłości, 
nie umiemy się 
zdecydować. 
Czasem uroczyście 
oświadczamy, że nasi 
naukowcy zmierzyli 
prędkość światła. 
Czasem, jak dzieci, 
nie potrafimy się 
powstrzymać przed 
pokazaniem światu 
najnowszej zabawki.

i odległości między planetami”, „nasi le-
karze leczyli chorych i przynosili ulgę 
w bólu”, „uczyniliśmy metale naszymi 
niewolnikami” i „zapanowaliśmy nad 
procesem rozkładu”, z drugiej – jak dzieci 
– nie możemy powstrzymać się przed po-
kazaniem światu najnowszej zabawki. 
W pewnym sensie kapsuły czasu są świa-
dectwem naszego skrajnego optymizmu 
i egocentryzmu jednocześnie: nie tylko 
wierzymy, że ktoś je w przyszłości odnaj-
dzie, ale także, że zainteresuje go ich za-
wartość.

Z jednym wyjątkiem. Naukowcy i in-
żynierowie wypowiadający się w do-
kumencie Michaela Madsena „Jądro 
wieczności” zgodnie twierdzą, że mają 
szczerą nadzieję, iż na kapsułę czasu, nad 
którą pracują – choć w założeniu ma ona 
przetrwać nie tysiąc, a dziesiątki tysięcy 
lat – nikt się nigdy nie natknie.

Onkalo, bo o nim mowa, to powsta-
jące właśnie w Finlandii składowisko 
odpadów radioaktywnych zlokalizo-
wane w głębokich warstwach geologicz-
nych. W przeciwieństwie do wykorzy-
stywanych najczęściej składowisk na-
ziemnych, gdzie sztab ludzi bez przerwy 
czuwa nad kondycją specjalnych zbiorni-
ków z wodą, w których przechowywane 
są odpady jądrowe, Onkalo po wypełnie-
niu i zalaniu betonem ma docelowo być 
całkowicie samowystarczalne i bezobsłu-
gowe. Zamknięte głęboko w podziem-
nych tunelach, w skałach, które liczą po-
nad miliard lat, niezależne od szalejących 
na powierzchni żywiołów i wojen, mie-
dziane puszki wypełnione materiałem 
promieniotwórczym miałyby spokojnie 
leżeć, nietknięte i zapomniane, nie sta-
nowiąc zagrożenia dla kwitnącej wysoko 
nad nimi biosfery. I dla nas.

Problem w tym, że ludzie są ciekawscy. 
Wtargnięcie człowieka to największe za-
grożenie dla Onkalo. Nie tylko zresztą dla 
niego – wszystkie składowiska odpadów 
radioaktywnych borykają się z tymi sa-
mymi pytaniami. Co się stanie, jeśli za 
kilka tysięcy lat ktoś zacznie kopać w dół 
granitowej ściany (Onkalo) lub solnego 
wysadu (Asse II i Morsleben w dawnych 
kopalniach soli w Niemczech czy Waste 
Isolation Pilot Plant w Nowym Meksyku 
w USA) i odpieczętuje to, co powinno na 
wieki zostać odizolowane? Jak chronić 
przyszłe pokolenia? Pozwolić im zapo-
mnieć czy wręcz przeciwnie – podsycać 
pamięć, szanując ich prawo do informa-
cji?

Radioaktywne koty
Kiedy 15-letnia Zuza Lamża wysyła list do 
30-letniej Zuzy Lamży, ma święte prawo 
spodziewać się, że zostanie zrozumiana. 
Kiedy w 1901 r. dziennikarze „Boston 
Daily” umieszczają swój list do przyszło-
ści w miedzianej puszce tuż pod koroną 
wieńczącą głowę złotego lwa, który za 
chwilę zostanie umieszczony nad wej-
ściem do ratusza, mogą żywić uzasad-
nioną nadzieję, że gdy kiedyś nadejdzie 
pora renowacji posągu, ich przesłanie 
wzruszy zgromadzoną publiczność (tak 
też się stało w 2015 r.). Co jednak z wia-
domościami wysyłanymi 10 tys. lat na-
przód, jeśli cała pisana historia ludzkości 
liczy ich sobie zaledwie 5 tys.?

Departament Energii USA przedstawił 
takie zagadnienie grupie inżynierów, an-
tropologów, fizyków jądrowych, beha-
wiorystów i innych naukowców już na 
początku lat 80. XX w. Celem Human In-
terference Task Force (zespołu specjal-
nego ds. wtargnięcia człowieka) było opra-
cowanie „semiotyki nuklearnej”: skutecz-
nego sposobu ostrzeżenia przyszłych po-
koleń przed niebezpieczeństwem związa-
nym ze składowanymi na danym terenie 
odpadami. W wydanym w 1986 r. specjal-
nym numerze berlińskiego „Zeitschrift 
für Semiotik” zatytułowanym „Do wiecz-
ności… Komunikacja za 10000 lat: jak po-
wiemy dzieciom naszych dzieci, gdzie są 
odpady radioaktywne?” językoznawcy, 
pisarze i fizycy opublikowali swoje pro-
pozycje rozwiązań. Amerykański semio-

tyk Thomas Sebeok postulował utworze-
nie swoistego „zakonu nuklearnego” na 
wzór Kościoła katolickiego. Jego człon-
kowie – eksperci nominowani przez spe-
cjalną radę – byliby zobowiązani do prze-
kazywania z pokolenia na pokolenie wie-
dzy na temat położenia składowisk odpa-
dów i związanych z nimi zagrożeń. Mie-
liby oni, mówiąc słowami bohaterów 
dokumentu Madsena, „pamiętać, żeby 
zapomnieć”. Stanisław Lem proponował 
posadzenie wokół niebezpiecznych tere-
nów „roślin informacyjnych”, „atomo-
wych kwiatów”, w których DNA w mate-
matyczny sposób zakodowane byłyby nie-
zbędne dane. Być może najoryginalniejszy 
był pomysł przedstawiony przez pisarkę 
Françoise Bastide i semiotyka Paolo Fab-
briego. Według nich częścią naszej kul-
tury miały stać się „radioaktywne koty” 
– zwierzęta należało zmodyfikować gene-
tycznie tak, żeby w pobliżu promieniowa-
nia zmieniały kolor: wiedza o możliwości 
tej zmiany i związanym z nią niebezpie-
czeństwie miałaby krążyć w legendach 
i stać się częścią rytuałów.

Jak na razie inżynierowie pracujący 
w Onkalo czy na pustyni solnej w Nowym 
Meksyku podchodzą do sprawy znacz-
nie mniej wizyjnie: bazują na informacji 
i strachu. Planują ustawianie specjalnych 
oznaczeń informujących o zagrożeniu 
w powszechnie występujących na świe-
cie językach: miałyby one przybrać formę 
wysokich, złowróżbnych, spiczastych 
steli i ścian z wykutymi na nich napisami 
czy rozrzuconych tu i ówdzie dysków 
ostrzegawczych. Rozważa się także użycie 
znaków graficznych i rysunków, w tym – 
jako najbardziej uniwersalnie przerażają-
cego – „Krzyku” Edwarda Muncha.

Czy jednak odstraszające napisy i ob-
razy zniechęciły odkrywców piramid? 
Czy jesteśmy w stanie zaufać przyszłym 
pokoleniom? Przedstawiciele Onkalo 
wobec tak zadanego pytania milczą. „To 
wszystko decyzje podjęte z braku pew-
ności”.

Dzieła nieznane
Na zaufaniu i braku pewności jest oparty 
również inny skandynawski projekt dla 
przyszłości: tu te podstawy mają jednak 
zupełnie inny wydźwięk. Jeśli Onkalo 
i jemu podobne są puszką Pandory, którą 
podrzucamy naszym praprawnukom 
z cichą nadzieją, że nigdy jej nie znajdą, 
Future Library jest pieczołowicie przy-
gotowywanym Sezamem, za którego 

Upadki i odrodzenia
MAGDALENA ŁANUSZKA      

Pory roku, etapy ludzkiego życia, lęk przed śmiercią, 
ulotność, przemijanie. Motyw czasu w sztuce powraca 

często i na wiele sposobów.

O  czasie myśleć można na 
różne sposoby: np. jako 
o niszczycielu, którego bieg 
prowadzi każde życie w kie-

runku nieuchronnego końca. W takim 
rozumieniu czas płynie linearnie, ale rów-
nie dobrze można wyobrażać sobie, że ma 
on charakter cykliczny – co odzwiercie-
dlają regularnie powracające miesiące czy 
pory roku. Oba te wyobrażenia czasu były 

częstym motywem w sztuce europejskiej 
i pojawiały się w różnych odsłonach.

Obrazy miesięcy
W średniowiecznej sztuce cykl roku uka-
zywano najczęściej pod postacią tak zwa-
nych „prac miesięcy” – choć nie jest to na-
zwa precyzyjna, ponieważ nie wszystkie 
aktywności w tych zestawieniach można 
określić mianem „pracy”. Od romańskich 

drzwiami zostawiamy im to, co w nas 
najlepsze.

Chyba.
Katie Paterson, szkocka artystka wi-

zualna, wpadła na pomysł stworzenia 
biblioteki przyszłości, mieszczącej 
dzieła największych żyjących obecnie 
pisarzy i poetów. Dodajmy: dzieła jesz-
cze nieistniejące. Począwszy od 2014 r. 
Paterson każdej jesieni zwraca się do 
jednego wybranego autora z prośbą 
o dostarczenie wiosną oryginalnego, 
niepublikowanego dotąd tekstu. Do 
tej pory nikt jej nie odmówił. W bi-
bliotece znajdują się już książki m.in. 
Margaret Atwood, Davida Mitchella, 
Elif Shafak, Karla Ovego Knausgårda 
i Han Kang. Ostatnia pozycja zostanie 
zamówiona w 2114 r. i dopiero wtedy, 
po wydrukowaniu całej antologii (na 
papierze z tysiąca specjalnie posadzo-
nych świerków rosnących równolegle 
z liczbą manuskryptów), nasi potom-
kowie dostaną do rąk 100 znanych 
nam jedynie z tytułu książek.

W pewnym sensie Biblioteka Przy-
szłości stanowi lustrzane odbicie On-
kalo. O ile tam mamy do czynienia 
z końcem, z odpadami, z niechcianą 
pozostałością – tu stoimy wobec po-
czątku, narodzin, rozciągniętego na 
sto lat tworzenia. Tam to my wiemy 
wszystko o zawartości kapsuły i to nas 
niepokoi, tu – intryguje nas to, że nie 
wiemy nic. Możemy tylko liczyć na 
to, że odpowiednio wybraliśmy osoby, 
których ustami za sto lat opowiemy 
przyszłości o wrażliwości naszych 
czasów. To o niej również opowia-
damy, zamykając w Westinghouse I 
mikrofilmy z Dickiem Tracym i pro-
szek do mycia zębów. Wierzymy, że 
dla przychodzących po nas będziemy 
ważni. Przynajmniej ciekawi. Choćby 
śmieszni.

Niezależnie od konkretnych mo-
tywacji prowadzących do powstania 
tych wszystkich mniejszych i więk-
szych, mniej i bardziej prywatnych, 
kanonicznych i metaforycznych kap-
suł czasu, u podłoża ich wszystkich 
leży ta sama nieuświadomiona, po-
tężna, przejmująca nadzieja, to samo 
podskórne przeświadczenie. Po pierw-
sze: przez czasy, przez kraje, przez ję-
zyki, przez zmieniające się mody – coś 
nas łączy. Jakoś się dogadamy.

Po drugie – przetrwamy.
 © ZUZANNA LAMŻA
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Mikołaj Obilman, „Pokłon Trzech Króli”, kwatera poliptyku z kościoła 
śś. Piotra i Pawła w Legnicy, 1466, Muzeum Narodowe w Warszawie

Giuseppe Arcimboldo, „Lato”, 
cykl czterech pór roku, 1572, muzeum Luwr w Paryżu

Hans Baldung zw. Grien, „Trzy etapy życia i śmierć”, ok. 1509-10, 
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu

rzeźb po późnogotyckie ilustracje kalen-
darzy w rękopisach, na przestrzeni stuleci 
powtarzano mniej więcej bez zmian usta-
lony schemat kolejnych przedstawień 
związanych z miesiącami roku. Najczę-
ściej towarzyszyły im odpowiednie dla 
każdego z nich znaki zodiaku.

Styczeń obrazowała scena ucztowa-
nia: to miesiąc karnawałowego obżar-
stwa, konsumpcji świątecznych zapasów. 
Daty obchodów Bożego Narodzenia oraz 
karnawału osadzone są w przedchrześci-
jańskich tradycjach antycznych: rzym-
skich Saturnaliach i greckich Dionizjach 
Wiejskich; ucztowanie o tej porze roku 
ma zatem pradawne korzenie. Echem 
wierzeń starożytnych jest ukazywanie 
w niektórych średniowiecznych ilustra-

cjach stycznia dwutwarzowego boga Ja-
nusa: patrona początków, jednocześnie 
patrzącego w przeszłość i przyszłość (il. 1). 
W lutym w średniowiecznych cyklach 
przedstawiano postać grzejącą się przy 
ogniu; najczęściej był to starzec. W marcu 
natomiast pojawiały się przedstawienia 
pierwszych prac w polu – zazwyczaj przy-
cinanie gałązek w winnicy i okopywanie 
krzewów, choć mogła się też trafić orka. 
Kwiecień to miesiąc związany z kwitnie-
niem: najczęściej po prostu uosobiony 
przez postać trzymającą kwiaty. Maj po-
strzegano jako miesiąc miłości oraz mi-
łego spędzania czasu w ogrodzie; to także 
miesiąc polowania (jako rozrywki ary-
stokracji). Dlatego też ilustracją maja 
było przedstawienie młodzieńca z soko-

uściśliły apokryfy – zapewne ze względu 
na trzy dary, które przynieśli (złoto, ka-
dzidło i mirrę).

Kosztowne podarunki sugerowały, że 
mędrcy byli bogaci; za określeniem ich 
jako „królów” stoi także zapewne powią-
zanie typologiczne sceny Epifanii z werse-
tem z Psalmu 72 („Królowi Tarszisz i wysp 
przyniosą dary, królowie Szeby i Saby 
złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszy-
scy królowie, wszystkie narody będą mu 
służyły”). W sztuce zaś przyjęło się, że owi 
trzej królowie reprezentują trzy etapy ży-
cia ludzkiego. Jako pierwszy pokłon Me-
sjaszowi składa starzec; za nim zazwyczaj 
podąża król w średnim wieku, na końcu 
zaś  – młodzieniec bez zarostu (il. 3).

W sztuce nowożytnej, szczególnie 
w ramach tak zwanego północnego re-
nesansu, czyli w twórczości artystów 
północnoeuropejskich (głównie nie-
mieckich) XVI w., motyw etapów ży-
cia ludzkiego często powracał – etapy 
mogły być trzy, ale mogło być ich także 
więcej. Szczególnie wanitatywny wy-
dźwięk miały przedstawienia etapów ży-

cia kobiety: ukazywały bowiem niszczący 
wpływ czasu na erotyczne piękno kobie-
cego ciała. Słynnymi przykładami takich 
wizerunków są obrazy Hansa Baldunga 
zwanego Grien (1484/85 – 1545): „Siedem 
etapów życia kobiety” (1544, Museum der 
bildenden Künste w Lipsku) albo „Trzy 
etapy życia i śmierć” (ok. 1509-10, Kunst- 
historisches Museum w Wiedniu, il. 4). 
W tym drugim dziele szczególnie wy-
eksponowane jest zestawienie cielesnej 
urody młodej dziewczyny (przegląda się 
w lustrze, co ma być przejawem próżno-
ści i zalotności) z personifikacją śmierci, 
która potrząsa klepsydrą nad jej głową. 
Wiąże się to z osobnym tematem „Dziew-
czyna i Śmierć”, popularnym szczegól-
nie w sztuce niemieckiej, jako że w tym 
języku śmierć (der Tod) jest rodzaju mę-
skiego, a więc może występować w roli 
uwodzącego młodą kobietę kochanka.

Memento mori
Czas od zawsze wiązał się kulturowo wła-
śnie ze śmiercią: już w średniowieczu po-
pularne były tematy odwołujące się do 

czasu w kontekście nieuchronnego prze-
mijania. Jedną z najsłynniejszych historii 
wpisujących się w ten nurt była „Legenda 
o Trzech Żywych i Trzech Umarłych”. 
Prawdopodobnie powstała ona w XI lub 
XII w., choć najstarszy zachowany tekst 
(francuski) pochodzi ze stulecia XIII. Opo-
wieść ta była tłumaczona na wiele języ-
ków, a w sztuce (głównie w dekoracjach 
rękopisów) pojawiała się przede wszyst-
kim w późnym średniowieczu i u progu 
nowożytności. Historia jest bardzo pro-
sta: oto trzech żywych spotkało trzech 
umarłych, którzy niestety byli niczym 
zombie. Owi żywi byli przedstawicie-
lami elit (wedle różnych wersji legendy 
to bogaci młodzieńcy, królowie, lub też 
król, książę i biskup), podobnie jak nie-
gdyś zmarli. Ci ostatni przedstawili ży-
wym swoje historie, kończąc je ostrzeże-
niem: „Takimi niegdyś byliśmy, jakimi 
wy dziś jesteście. / Jakimi jesteśmy teraz, 
takimi i wy będziecie!”. Morał historii 
polega zatem głównie na przypomnie-
niu o przemijalności doczesnych dóbr 
i nieuchronności śmierci w kontekście 

łem, najczęściej konno, czasami w towa-
rzystwie damy. Sokół zresztą był w ów-
czesnej kulturze atrybutem kochanka, 
ponieważ symbolizował „polowanie” 
na serce damy (sokoła w wielu średnio-
wiecznych wizerunkach trzyma Tristan 
spotykając się z Izoldą). W miesiącach let-
nich w iluminacyjnych cyklach powra-
cają prace rolnicze: w czerwcu sianokosy, 
w lipcu żniwa, w sierpniu młócka. Wrze-
sień zawsze ilustrowało winobranie – na-
wet w sztuce północnych obszarów Eu-
ropy, niekoniecznie będących regionami 
winiarskimi. Na październik przypadały 
czasem dalsze prace przy produkcji wina, 
a czasami siew; na listopad – siew lub tu-
czenie świń, na grudzień zaś – świniobi-
cie.

Obraz roku jako cyklu powracających 
miesięcy (ze znakami zodiaku) był ele-
mentem średniowiecznego przedsta-
wienia Universum – stworzonego przez 
Boga wszechświata, w którego dzieje 
wpisana jest historia upadku ludzkości 
i Odkupienia. Stąd obecność przedsta-
wień prac miesięcy w ramach dekora-
cji romańskich portali, które często za-
wierały w sobie opowieść o całości dzie-
jów: od Adama i Ewy, poprzez zbawczą 
ofiarę Mesjasza, aż po oczekiwany Sąd 
Ostateczny.

W sztuce nowożytnej prace miesięcy 
znajdziemy przede wszystkim w cyklach 
grafik – podobnie zresztą jak przedstawie-
nia czterech pór roku. Te ostatnie mogły 
być ukazywane pod postacią pejzażu 
i prac właściwych dla każdej z nich lub 
jako personifikacje. W nowożytnym ma-
larstwie wyjątkowo ciekawym przykła-
dem są obrazy Giuseppego Arcimboldo 
(1527-1593), który tworzył popiersia po-
staci ułożonych z przedmiotów czy owo-
ców. W przypadku jego czterech pór roku 
(w cyklach, które powielał kilkakrotnie) 
każda personifikacja zbudowana jest 
z właściwych dla siebie roślin, w określo-
nym stadium wegetacji (il. 2).

Trzej Królowie
Upływ czasu bywał także przedstawiany 
w postaci motywu zwanego etapami ży-
cia ludzkiego. W sztuce średniowiecznej 
występował on często w kostiumie reli-
gijnym, ukryty w postaciach składają-
cych pokłon Nowonarodzonemu Dzie-
ciątku Jezus – Trzech Królach. Chociaż 
tak naprawdę przekaz ewangeliczny 
mówi nie o królach, lecz o mędrcach, a do 
tego nie podaje ich liczby. Te informacje 
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Pierre Mignard, „Czas podcinający skrzydła Amora”, 1694, 
Denver Art Museum

„Memento mori”, XVIII w., Muzeum Okręgowe 
 w Nowym Sączu

ģ upływającego czasu. Dodatkowo ów 
aspekt niszczycielskiego działania czasu 
bywał w ilustracjach tej opowieści 
podkreślony poprzez ukazanie umarłych 
jako zwłok w trzech różnych stadiach 
rozkładu: od ciała, po którym chodzą ro-
baki, po wysuszony szkielet (il. 7).

Przedstawienia o treściach wanitatyw-
nych oraz rozmaite wersje memento mori 
cieszyły się dużą popularnością w cza-
sach nowożytnych, szczególnie w XVII 
i XVIII w. – być może m.in. ze względu 
na liczne zarazy i wojny dziesiątkujące 
w tym okresie ludność Europy. To wła-

śnie w ówczesnych dziełach sztuki odnaj-
dziemy zarówno atrybuty przemijania, 
jak i inskrypcje odnoszące się do upły-
wającego czasu. Prowincjonalnym, lecz 
bardzo ciekawym przykładem może być 
XVIII-wieczny obraz z Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu: w górnej czę-
ści przedstawia on grzech pierworodny 
i Odkupienie, a w dolnej przypomina 
o nieuchronności śmierci wobec upły-
wającego czasu (il. 6). Na damskiej gło-
wie, będącej w połowie czaszką, stoi ze-
gar, otaczają ją zaś inskrypcje: „Memento 
Mori, Venit hora homo ora” (łac. „Pamię-
taj o śmierci, Przychodzi godzina módl 
się człowiecze”) oraz „Hodie michi [ten 
napis zawiera błąd; powinno być: hodie 
mihi] – cras tibi” (łac. „Dzisiaj mnie – ju-
tro tobie”). Motyw zegara w kontekście 
śmierci znajdziemy zresztą także w sta-
ropolskiej literaturze; jednym z wielu 
przykładów jest poemat Jakuba Teodora 
Trembeckiego (1643-1719/20) „Zegar bo-
jaźni bożej”, który zawiera wersy: „Zegar 
bije, / godzina żywota uchodzi / Czuj o so-
bie; śmierć z łuku w serce twoje godzi”, 
albo: „Zegar bije, śmierć drzewo podcina 
żywota / Biada tobie, jeśli cię nie odkupi 
cnota”.

Jakkolwiek w cytowanym poemacie 
śmierć godzi z łuku, to jednak jej najpopu-
larniejszym atrybutem stała się kosa. Choć 
narzędzie to może mieć także inną symbo-
likę, zwłaszcza w sztuce nowożytnej, czer-
piącej z greckiej i rzymskiej mitologii.

Olimp i Panteon
Rzymski bóg Saturn był traktowany 
jako odpowiednik greckiego Kronosa, 
a ten ostatni został połączony z bogiem 
czasu Chronosem; i w efekcie wszyst-
kie te postacie, pierwotnie odmienne, 
zaczęły funkcjonować w europejskiej 
sztuce niczym jedno bóstwo. Ich wspól-
nym atrybutem był sierp lub kosa.

Chronos to grecka personifikacja 
czasu – ukazywano go jako skrzydlatego 
starca. Popularnym w malarstwie nowo-
żytnym tematem był „Czas podcinający 
skrzydła Amora”: chodzi oczywiście o to, 
że upływ czasu ma na miłość (zwłaszcza 
rozumianą jako zauroczenie czy też na-
głe pożądanie) wpływ destrukcyjny (il. 5). 
Najczęściej u stóp Czasu w tych przed-
stawieniach leży właśnie kosa oraz inne 
atrybuty odnoszące się do przemijania, na 
przykład klepsydra albo czaszka.

Już w starożytności łączono postać 
Chronosa z mitologicznym tytanem Kro-
nosem – synem Uranosa (bóstwa nieba) 
i Gai (bóstwa Ziemi). Kronos pokonał 
swego ojca i wykastrował go za pomocą 
sierpa, który stał się jego głównym atry-
butem. Uranos przeklął Kronosa, zapo-
wiadając mu, że i on zostanie pokonany 
przez swego syna, w związku z czym Kro-
nos profilaktycznie połykał swe kolejne 
dzieci zaraz po narodzinach. Przepowied-
nia dokonała się jednak w osobie Zeusa, 
którego matka zdołała ocalić przed poł- 
knięciem. Ostatecznie Kronos stał się 
uosobieniem lęków przemijania, szcze-
gólnie w aspekcie zastępowania jednego 
pokolenia przez kolejne. W wierzeniach 
Rzymian sierp lub kosa były atrybutami 
Saturna – bóstwa z czasem utożsamio-
nego z Kronosem, ale pierwotnie związa-
nego z płodnością ziemi, odradzaniem się 
przyrody oraz rolnictwem, siewem i zbio-
rami (il. 9).

Ostatecznie jednak upływ czasu jest za-
gadnieniem raczej depresyjnym. Saturn 
stał się także patronem planety, pod któ-
rej wpływem mieli pozostawać melan-
cholicy. Temperament melancholiczny 

wynikać miał m.in. z przewagi czarnej 
żółci w organizmie człowieka (gr. melas 
chole – czarna żółć), a liczne w sztuce no-
wożytnej przedstawienia personifikacji 
Melancholii ukazywały ją z atrybutami 
powiązanymi z upływem czasu, zwłasz-
cza z klepsydrą (il. 8).

Wydaje się, że w sztuce nowożytnej 
czas częściej występował w roli nisz-
czyciela: podcinając skrzydła miłości 
i zapowiadając nieuchronną śmierć. 
Na tym tle średniowieczne „prace mie-
sięcy” jawią się jako znacznie bardziej 
optymistyczna wizja upływu czasu: 
cykl wegetacji zakłada wprawdzie ob-
umieranie przyrody, ale odradza się ona 
w każdym kolejnym roku. Czas w śre-
dniowiecznej wizji wszechświata sta-
nowi element bożego zamysłu, a jako 
taki nie może być ukazywany całkowi-
cie negatywnie. Zwróćmy także uwagę 
na to, że ów odwieczny cykl miesięcy 
zakłada pewną równowagę pomię-
dzy pracą a odpoczynkiem na prze-
strzeni roku. Doprawdy nie wiem, dla-
czego tak wiele osób wciąż uważa, że 
media aetas były to wieki ciemne oraz po-
nure. © MAGDALENA ŁANUSZKA

„Legenda o Trzech Żywych i Trzech Umarłych”, Modlitewnik Bony Luksemburskiej, 
atryb. Jean le Noir, przed 1349, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku

Heinrich 
Aldegrever, 

„Saturn” z serii 
„Siedmiu 

planet”, 
miedzioryt, 

1533, 
Gabinet Rycin, 

Biblioteka 
Naukowa PAU 

i PAN 
w Krakowie

Albrecht Dürer, 
„Melancholia”, 
miedzioryt, 
1514, 
Gabinet Rycin, 
Biblioteka 
Naukowa PAU 
i PAN 
w Krakowie
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W głębokich, zimnych i ciemnych wodach 
Atlantyku i Oceanu Arktycznego znalazły swoją 
niszę rekiny grenlandzkie. Wiodą najbardziej 
powolne życie spośród wszystkich kręgowców. 
Ich tempo metabolizmu jest niskie, 
a czas dojrzewania bardzo długi. Mogą dożyć 
nawet 500 lat. 

Czego nie pamiętają 
najstarsze sosny

ŁUKASZ KWIATEK                   

W przyrodzie ożywionej nie obowiązuje 
uniwersalna skala czasu. Przedstawiciele każdego gatunku 

myślą i żyją w różnym tempie.

S osny długowieczne – uznawane 
za rekordzistki pod tym wzglę-
dem – potrafią dożyć 5 tys. lat. 
Co najmniej. Po prostu naj-

starsze osobniki, które znamy, rosnące 
w kalifornijskich Białych Górach, aktu-
alnie mają tyle lat na karku (na pniu?). 
Musiały być już bardzo wyrośniętymi 
drzewami, gdy egipscy robotnicy koń-
czyli pracę nad Wielką Piramidą Che-
opsa. Ile jeszcze porosną – nie wiadomo. 
Tak czy inaczej, żadne zwierzę nie może 
pochwalić się choćby zbliżonym wyni-
kiem. Do tych najdłużej żyjących należą 
rekiny grenlandzkie, które mogą osią-
gać wiek kilkuset lat. Na drugim końcu 
skali długowieczności znajdują się m.in. 
muszki owocowe, przechodzące pełny 
cykl życiowy: od zapłodnionego jaja, 
po osobnika umierającego ze starości, 
w ciągu 40 dni. Wśród kręgowców tylko 
nieco lepszy wynik – około 8 tygodni – 
osiąga Eviota sigillata, maleńka rybka ko-
ralowa.

Nie wiemy oczywiście, jak to jest być 
osobnikiem należącym do innego ga-
tunku, zwłaszcza tak różnego od nas jak 
muszka owocowa, rybka koralowa czy 
rekin. Możemy więc tylko spekulować, 
czy im samym całe ich życie będzie wy-
dawać się krótkie, czy długie (zakłada-
jąc, że posiadają jakąś formę subiektyw-
ności). Nasze spekulacje możemy jed-

nak podeprzeć wynikami naukowych 
eksperymentów.

Żółw w kinie
W 2013 r. Kevin Healy z Trinity College 
w Dublinie i współpracownicy przeana-
lizowali raporty z pomiarów tzw. efektu 
zlewania się światła (ang. flicker fusion 
rate) u ponad trzydziestu gatunków krę-
gowców. Uczestnikom eksperymentu 
wyświetla się obrazek lub kształt, który 
miga z różną częstotliwością – w pew-
nym momencie tak szybko, że mózg nie 
jest w stanie nadążyć, a osobnikom za-
czyna się wydawać, że widzą obraz wy-
świetlany ciągle. Występowanie tego 
efektu można potwierdzać m.in. w te-
stach behawioralnych. Wystarczy na-
uczyć zwierzę (nagradzając je za po-
prawną reakcję), by za każdym razem 
spośród dwóch prezentowanych obraz-
ków wskazywało ten, który miga, a nie 
ten wyświetlany stale, a potem sukcesyw-
nie zwiększać częstotliwość migania. Gdy 
ta częstotliwość wzrośnie powyżej progu 
zlewania się światła, zwierzę przestanie 
poprawnie wskazywać pożądany obra-
zek – ponieważ oba będą wyglądać na wy-
świetlane ciągle.

Dla przedstawicieli różnych gatun-
ków próg zlewania się światła prze-
kroczony zostaje przy różnej często-
tliwości migania. Jest ona tym wyż-
sza, im szybciej oko dostarcza nowych 
obrazów do mózgu (albo im szybciej 
mózg potrafi analizować sygnały na-
pływające z otoczenia). Oczywiście, 
w praktyce trudno taki schemat eks-
perymentalny zastosować u wszyst-
kich gatunków, od muszki owocowej 
po wieloryba, dlatego dane naukowe 
w tym zakresie są dość ograniczone. 

Jednak wnioski z analizy Healy’ego 
i współpracowników i tak można uznać 
za co najmniej bardzo interesujące.

Badacze ustalili, że wysokość progu zle-
wania się światła (szybkość przetwarza-
nia sygnałów wzrokowych przez mózg) 
w największym stopniu zależy od roz-
miarów ciała zwierzęcia i jego tempa 
metabolizmu. Stosunkowo małe zwie-
rzęta o szybkim metabolizmie, takie 
jak szpaki, postrzegają zmiany w środo-
wisku z o wiele wyższą rozdzielczością 
czasową niż zwierzęta o dużych rozmia-
rach i zwolnionym tempie przemiany 
materii, takie jak np. ważące blisko pół 
tony żółwie skórzaste. Te różnice mogą 
być wielokrotne. Co one w praktyce zna-
czą? Wyobraźmy sobie, że oglądamy film 
w kinie, siedząc obok szpaka i żółwia skó-
rzastego. W dużym przybliżeniu: szpak 
postrzegałby film tak, jakby był odtwa-
rzany w dwukrotnie zwolnionym tem-
pie, a żółw – jakby został przyspieszony 
czterokrotnie. Tylko my bawilibyśmy 
się dobrze. Ta analogia z wielu powodów 
może nie być zbyt dokładna, ale niestety 
trudno o lepszą.

Ile spala koliber
W zidentyfikowanym powiązaniu 
tempa metabolizmu i rozmiarów ciała 
z szybkością przetwarzania informacji 
wzrokowych nie należy doszukiwać się 
bezwzględnego prawa przyrody. Cho-
dzi raczej o ograniczenie albo „dylemat”, 
który napotykają gatunki w swoich hi-
storiach ewolucyjnych. Drapieżnik 
o sporych rozmiarach może wyspecjali-
zować się w polowaniu na małe, zwinne 
ofiary, prowadzące szybki metabolizm 
i rejestrujące zmiany otoczenia w nawet 
bardzo krótkich porcjach czasu. Jednak 
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Jedno z niewielu miejsc w galaktyce, gdzie 
dobra książka spotyka się z dobrą kawą

ul. Bracka 14, Kraków
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prawdopodobnie będzie musiał doko-
nać jakiejś udanej „inwestycji ewolucyj-
nej” – np. wytworzyć adaptacje, które 
czasowo zwiększą jego możliwości per-
cepcyjne.

Przykładem takiej inwestycji w szybsze 
przetwarzanie informacji wzrokowych 
jest „system grzewczy”, który wyewolu-
ował u miecznika (ryby-miecz). Drapież-
niki te potrafią podnieść temperaturę 
komórek systemu wzrokowego nawet 
o kilkanaście stopni powyżej tempera-
tury wody. Wyższa temperatura oznacza 
przyspieszony metabolizm – a to prze-
kłada się na lepszą rozdzielczość czasową 
napływających do mózgu obrazów. Czas 
subiektywny miecznika prawdopodob-
nie zwalnia, a szanse na złapanie ofiary – 
rosną. Aktywacja tego systemu następuje 
wyłącznie podczas polowania. Gdy ryba 
po prostu odpoczywa, nie ma sensu tra-
cić energii na podkręcanie metabolizmu 
i podgrzewanie oka.

Także u tych gatunków, których 
przedstawiciele padają ofiarami polo-
wań, ewolucja w kierunku szybszego 
metabolizmu oraz percepcji wzroko-
wej o wyższej rozdzielczości czasowej 
może być postrzegana jako inwesty-
cja zwiększająca szanse w zmaganiach 
z drapieżnikami. Jeśli ich czas subiek-
tywnie zwalnia, mogą skutecznie odpie-
rać ataki, niczym Neo w filmie „Matrix” 
aktywujący słynny bullet time, podczas 
którego może spokojnie przyglądać się 
lecącym w powietrzu kulom. Ewolu-
cyjne inwestycje zawsze wymagają jed-
nak ponoszenia jakichś kosztów. Jeśli 
tempo przemiany materii jest wysokie, 
to organizm zużywa więcej energii. To 
zaś oznacza, że trzeba mu dostarczyć 
więcej pożywienia – albo przynajmniej 
powinno być ono lepszej jakości (np. 
dojrzałych owoców, a nie mało kalo-
rycznych liści). Ale zmiana sposobu od-
żywiania nie jest prosta.

Jakimś rozwiązaniem byłoby np. na-
uczenie się nowych umiejętności albo 
utrzymanie kosztownego organu, który 
pozwala sprawniej zbierać żywność. 
Można też pójść w kierunku zmniejsze-
nia rozmiarów ciała – małe organizmy 
mają małe potrzeby – lub wynaleźć ja-
kiś sposób na zaoszczędzenie energii. 
Właśnie tak robią żyjące w Peru koli-
bry z gatunku Metallura phoebe. Te ma-
leńkie ptaki wchodzą w torpor – potra-
fią obniżyć temperaturę ciała do zaled-
wie 3,3 stopni Celsjusza, co prowadzi do 

gwałtownego spowolnienia ich metabo-
lizmu. Oczywiście, w takim stanie nie 
potrafią wiele zrobić – po prostu leżą jak 
nieżywe. Ale dzięki temu zachowaniu 
nie umrą z głodu i wycieńczenia w cza-
sie zimnych, górskich nocy. Normalne 
tempo metabolizmu kolibrów jest po-
nad 70-krotnie większe od ludzkiego. 
Gdy są przytomne, muszą jeść w zasa-
dzie bez przerwy.

Długowieczne rekiny grenlandzkie ob-
rały odmienną strategię: w zimnej, ciem-
nej wodzie na sporych głębokościach 
(przekraczających nawet tysiąc metrów) 
prowadzą bardzo powolne życie. Uważa 
się, że samice osiągają dojrzałość płciową 
dopiero w wieku 150 lat. Ich tempo zu-
życia energii jest bardzo niskie, dlatego 
mogą się zadowolić posiłkami jedzonymi 
dość rzadko. Nie żeby miały jakiś wybór – 
pływają tak wolno, że właściwie nie wia-
domo, jakim cudem udaje im się czasem 
upolować dorsze atlantyckie lub foki. 
Niegdyś uważano, że żywią się wyłącz-
nie padliną.

Koszty iskania
Gdybyśmy zatem chcieli pospekulować 
na temat subiektywnego doświadcza-
nia upływu czasu przez zwierzęta, nie 
powinniśmy brać pod uwagę jedynie 
tego, ile dni albo lat jest w stanie prze-
żyć osobnik danego gatunku. Ważne jest 
także tempo, w jakim wiedzie swoje ży-
cie, a zwłaszcza – jak się wydaje – tempo, 
w jakim rejestruje i przetwarza sygnały 

z otoczenia. Nie ma algorytmu przelicza-
nia takich danych, ale nie da się wyklu-
czyć, że rekinowi grenlandzkiemu dzie-
sięć lat może mijać szybciej niż muszce 
owocowej tydzień.

Różnice w tempie życia organizmów 
– dojrzewania, przetwarzania materii 
i sygnałów wzrokowych, rozmnażania 
się – zależą od skomplikowanych histo-
rii ewolucyjnych, jakie każdemu gatun-
kowi kreśli naturalna selekcja. Bogactwo 
stylów życia gatunków wynika z bogac-
twa nisz ekologicznych, jakie te gatunki 
zajmują. Nie ma uniwersalnych rozwią-
zań dla wyzwań, jakie niesie środowisko; 
nie ma adaptacji, które będą działać za-
wsze, w każdych warunkach. Ich kształt 
zależy od przypadkowych mutacji gene-
tycznych, będących źródłem ewolucyj-
nej nowości, oraz od sita naturalnej selek-
cji, wyławiającej te mutacje, które przy-
czyniają się do tego, że organizmy nieco 
sprawniej radzą sobie w swoim środowi-
sku. Zdobywają więcej pożywienia, sku-
teczniej unikają drapieżników, płodzą 
więcej potomstwa czy nawet… lepiej za-
rządzają czasem.

Z ewolucyjnego punktu widzenia czas, 
jaki dane zwierzę ma do dyspozycji, jest 
bowiem zasobem – w tym samym sensie, 
w jakim zasobem jest drzewo owocowe, 
na którym można żerować, czy dziupla, 
w której można się schować. Ekolodzy 
ewolucyjni od dawna zajmują się ustala-
niem tzw. budżetów czasowych zwierząt 
– sprawdzają, jak wiele czasu członkowie 
gatunku muszą poświęcać na odpoczy-
nek, podróżowanie, żerowanie, a nawet 
utrzymywanie relacji społecznych. Jeśli 
budżet się nie „spina”, czyli gdy brakuje 
czasu na niezbędne czynności, pojawiają 
się presje selekcyjne. Populacja musi ewo-
luować.

Przynależenie do dużego stada samo 
w sobie zmniejsza prawdopodobieństwo 
tego, że dany osobnik padnie ofiarą dra-
pieżnika – zwierzęta nie muszą więc in-
westować w przyspieszony metabolizm 
(albo przestawiać się na nocny tryb życia) 
– równie dobrze mogą łączyć się w grupy. 
Ale i to wiąże się z kosztami, które najle-
piej wyrazić można właśnie w postaci tra-
conego czasu.

Każde stado, rozsadzane wewnętrz-
nymi konfliktami, może się rozpaść. 
Żeby do tego nie doszło, zwierzęta mu-
szą się angażować w zachowania, które 
prowadzą do rozładowywania grupo-
wych napięć. Z reguły tym dłużej, im 

większe jest stado. Przykładem takich 
zachowań są małpie relaksacyjne sesje 
iskania – czyli wyczesywania futer in-
nych osobników i wyłapywania z nich 
pasożytów. Żyjące w ogromnych sta-
dach dżelady przeznaczają na iskanie 
nawet 10 proc. doby. To poważna in-
westycja – osobniki mogłyby przecież 
przeznaczać ten czas na inne czynności, 
choćby zdobywanie pożywienia, znajdy-
wanie partnera i płodzenie potomstwa. 
A jednak ta inwestycja musi się w tych 
konkretnych warunkach środowiska 
opłacać. Małpa, która rezygnuje z iska-
nia, najwyraźniej ostatecznie radzi sobie 
gorzej niż inne osobniki. Gdyby tak nie 
było, dobór naturalny doprowadziłby do 
zaniku tego zachowania.

W kontekście ewolucyjnym znacze-
nie ma zatem nie tylko to, jak zwierzę po-
strzega upływ czasu, ale także to, jak ten 
czas spędza. Każda wykonywana czyn-
ność kosztuje zwierzę zarówno energię, 
jak i czas. Osobnik, który go marnuje, 
może tak samo zostać odsiany przez na-
turalną selekcję jak ten, który marnuje 

żywność, nie potrafi obronić terytorium 
czy zabija własne potomstwo.

Życie wieczne
Można się jednak zastanawiać, dlaczego 
osobniki w ogóle muszą martwić się 
upływem czasu i jego ubocznymi skut-
kami. Czy nie byłoby prościej, gdyby nikt 
nie umierał z powodu starości? Istnieje 
przecież klasa komórek [komórki macie-
rzyste – zob. artykuł Bartosza Kabały na 
s. 16], które potencjalnie mogą dzielić się 
w nieskończoność i regenerować każdy 
organ. Czy u zwierząt nie mogłyby po 
prostu powstać mutacje genetyczne spra-
wiające, że komórki macierzyste wiecz-
nie odnawiałyby nasze psujące się ciała? 
Czy takie mutacje nie byłyby nadzwyczaj-
nie korzystne dla ich posiadaczy – oraz 
ich potomstwa?

Selekcja naturalna stawia każdego 
osobnika przed dylematem: czy inwesto-
wać zasoby w siebie (naprawianie ciała 
i długowieczność), czy we własne potom-
stwo? Jeśli wokół krążą drapieżniki i zda-
rzają się wypadki, to zasoby często lepiej 

przeznaczać na wyprodukowanie kilku 
swoich kopii – własnych dzieci – niż na 
samego siebie. Z długowieczności nie bę-
dzie przecież pożytku, gdy w końcu i tak 
skończy się w cudzym żołądku albo zgi-
nie w płomieniach. Co więcej, jeśli hi-
storia ewolucyjna danego gatunku już 
tak się potoczyła, że osobniki stosun-
kowo szybko płodzą potomstwo, to na-
turalna selekcja w dużej mierze pozo-
stanie „ślepa” na ich późniejsze, starcze 
potrzeby. Zmiany ewolucyjne zachodzą 
w końcu między pokoleniami, a nie w ra-
mach cyklu życiowego osobnika.

Tylko w bardzo specyficznych środowi-
skach organizmy potrzebują wiele czasu 
na to, by się rozmnożyć – np. dlatego, że 
trudno znaleźć partnera albo wychować 
potomstwo. Jeśli przy okazji nie zagrażają 
im drapieżniki albo wypadki (tak jak so-
snom), to rośnie szansa na to, że natu-
ralne procesy starzenia się będą u nich ha-
mowane – lub nawet wyeliminowane na 
dobre. W warunkach ziemskich wieczna 
młodość zazwyczaj nie jest jednak dobrą 
inwestycją.  ©π ŁUKASZ KWIATEK

Czas, jaki dane zwierzę 
ma do dyspozycji, 
jest zasobem 
– w tym samym sensie, 
w jakim zasobem jest 
drzewo owocowe, 
na którym można 
żerować, czy dziupla, 
w której można się 
schować.
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Natalia Polasik, „W służbie czasu", 2020

B ogactwo języka najczęściej odzwierciedla prze-
nikliwość, z jaką posługująca się nim wspólnota 
postrzegała opisywane przez siebie aspekty rze-
czywistości. Starożytni Grecy byli więc bardziej 

przenikliwi od nas, Polaków, jeśli chodzi o postrzeganie 
czasu. Podczas gdy my używamy jednego terminu „czas”, 
oni wyraźnie rozróżniali chronos i kairos. Ten pierwszy mie-
rzyły klepsydry, wraz z piaskiem przesypywał się jednostaj-
nie i dla wszystkich tak samo. Drugi miał zupełnie inną na-
turę. 

Święty moment
Naturę tę, nieuchwytną nie tylko dla klepsydr, ale i atomo-
wych zegarów, ujawniała jego personifikacja, bożek Kairos. 
Uskrzydlony, poruszał się szybko. Miał bujną grzywkę, poza 
tym był łysy – dało się go złapać jedynie z przodu. Kairos sym-
bolizował szczególnie ważny moment: pojawiając się jakby 
na mgnienie. Można chwycić go tylko, gdy się do nas zbliża 
– gdy przejdzie, nic już nie poradzimy.

Istnienie momentów niosących szczególne znaczenie 
sprawia, że nie wszystkie chwile są równie ważne. Jedna 
chwila namysłu pozwala stwierdzić, że jest to coś niezwykle 
ważnego w ludzkim egzystencjalnym doświadczeniu czasu. 
Owszem, przeważnie musimy mierzyć płynący chronos. Jed-
nak to kairos czyni nas ludźmi, nadaje życiu sens, decyduje 
o jego całościowym kształcie.

Tradycje nazywane religijnymi różnią się między sobą 
na tyle, że niektórym wydaje się wątpliwe, czy można mó-
wić o nich wszystkich jako o jednym zjawisku. Jeśli już szu-
kać czegoś, co mogłoby być uznane za wspólną, wyróżnia-
jącą cechę bycia religią, to jako pierwsze nasuwa się sięga-
nie do najbardziej fundamentalnych wymiarów egzysten-
cji człowieka.

Jesteśmy zaś, my ludzie, bytami zanurzonymi w czasie. 
Niektórzy filozofowie twierdzą nawet, że czasowość to istota 
bycia człowiekiem. Jeśli tak, odniesienie do czasu i jego in-
terpretacja musi stanowić jeden z najważniejszych elemen-
tów każdego religijnego uniwersum. Jest to, oczywiście, wi-
zja nie tylko tego, czym jest chronos, lecz przede wszystkim 
– jaką naturę ma kairos i jak go rozpoznać. Można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że religijne znaczenie czasu jest 
ujawnieniem kairosu w jego najczystszej postaci.

Religie są zróżnicowane, ale możemy pokusić się o ty-
pologię obecnych w nich wizji czasu.

Koło
Pierwszy typ, prawdopodobnie najstarszy, postrzega kairos 
– święty czas – jako koło. Można spotkać się z poglądem, że 
jest to pierwotny religijny sposób postrzegania czasu. Pier-
wotny – być może – lecz wcale nie prymitywny.

Jeśli ktoś obserwowałby wschody słońca z krakow-
skiego kopca Krakusa, 2 maja i 10 sierpnia zobaczyłby 
pierwszy blask naszej gwiazdy dokładnie nad kopcem 
Wandy. Obserwujący zaś zachody słońca z kopca Wandy za-
uważą, że zniknie ono za kopcem Krakusa 4 listopada i 6 lu-
tego. To dni dokładnie pomiędzy równonocą wiosenną i je-
sienną oraz letnim i zimowym przesileniem. Jedna linia łą-
cząca wierzchołki starożytnych ziemnych budowli wyzna-
cza daty dzielące rok na osiem równych części.

Wiele jest na Ziemi podobnych miejsc, w których 
dawni ludzie tworzyli z zamieszkiwanej przez siebie prze-
strzeni precyzyjny kalendarz, stawiali monumentalne bu-
dowle – jak Stonehenge – w zadziwiająco dokładny sposób 
wyznaczające określone daty w roku. Nasi przodkowie po-
siadali niewątpliwie sporą wiedzę astronomiczną. Wiele 
równie starożytnych mitów wskazuje jednak, że wiedza ta 
była elementem znacznie szerszego obrazu świata, w któ-
rym najważniejsza była nie astronomia, lecz fundamentalna 
mądrość życiowa, którą dziś nazwalibyśmy religijną.

Większość dat wyróżnionych w starożytnych kalen-
darzach ma szczególne znaczenie dla przetrwania ludzkich 
wspólnot, ściśle uzależnionych od przyrody. Ta właśnie eg-
zystencjalna waga sprawiała, że owe momenty obrastały 
w mity i rytuały. Mity bardzo często opowiadały o „czasie 
pierwotnym”, złotym wieku, w którym Bóg albo bogowie 
uporządkowali chaos, tworząc kosmos.

Jedną z podstawowych cech tak przeżywanego ko-
smosu jest cykliczny powrót takich samych zmian – pór 
roku, skracania się i wydłużania dnia. Cykliczność ta jest 
święta, gdyż jej rozpoznanie pozwala trwać w harmonii ze 
światem i zachować w ten sposób życie. Największym wro-
giem są więc niespodziewane, nowe wydarzenia, które za-
kłócają rytm wiecznego powrotu tego samego. Z tego wła-
śnie powodu cykliczna koncepcja świętego czasu łączy się 
często z ideą złotego wieku: im dalej od mitycznego po-
czątku, tym bliżej pod powierzchnię zjawisk podpełzają 
siły chaosu. Stąd rytualne działanie, które ma jakby prze-
nieść nas w czasy świętego początku albo – patrząc z drugiej 
strony – uobecniać go wciąż na nowo.

Linia
Inne doświadczenie czasu jest charakterystyczne dla tzw. re-
ligii historycznych. Ich początków można upatrywać w kul-
turach pasterskich, wędrownych, a nie tych zależnych od 
uprawy roli. Najbardziej znaną tradycją, w której dominuje 
to właśnie doświadczenie czasu, jest tradycja biblijna. Sym-
boliczną narracją, która opowiada o narodzinach tego do-
świadczenia, jest saga o Abrahamie. Jej bohater usłyszał bo-
ski głos, który kazał mu wyjść ze swojej ziemi rodzinnej 
i wyruszyć na poszukiwanie obiecanego nowego miejsca 
zamieszkania.

Sacrum, Bóg objawia się tu nie w cyklicznym powro-
cie, odtwarzającym mniej lub bardziej udanie złoty wiek, 
lecz w konkretnym, nowym wydarzeniu. Czas święty prze-
staje być kołem – staje się linią prostą. Nie staje się jednak 
po prostu chronosem, upływającym jednostajnie, w którym 
każda chwila jest równie (nie)ważna. Można powiedzieć, że 
dopiero teraz może pojawić się kairos we właściwym sensie 
– taki, jaki jest zobrazowany w starogreckiej personifikacji 
pod postacią bożka, którego chwycić można tylko, zanim 
nas minie. Ponieważ to właśnie w linearnej wizji czasu po-
jawiają się specjalne momenty, w których świętość w nie-
powtarzalny sposób wdziera się w życie całych wspólnot 
i poszczególnych jednostek; momenty, które jeśli przejdą 
niezauważone, nigdy już nie powrócą.

Wychowanym w kulturze ukształtowanej – w dużej 
mierze – przez tradycję biblijną znane są z pewnością takie 
święte wydarzenia: spotkanie Mojżesza z Bogiem w płonącym  

Co nadaje sens
PIOTR SIKORA                   

Doświadczenie upływu czasu jest jednym z najgłębszych 
przeżyć egzystencjalnych. Dlatego odgrywa ono ważną rolę 

w myśleniu religijnym.
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KS. MICHAŁ HELLER   

Pewnego świętego zapytano: 
co byś zrobił, 

gdyby ci powiedzieli, 
że za dwie godziny 

będzie koniec świata? 
Odparł: dalej grałbym 
w szachy. To bardzo 
mądra odpowiedź.

WOJCIECH BONOWICZ: Od kilku miesięcy 
znajdujemy się w dziwnym czasie. Zosta-
liśmy wytrąceni z rutyny, zmuszeni do 
zmiany zachowań. Jedni cierpią z powodu 
bezczynności, inni – z nadmiaru nowych 
obowiązków. Nie wiadomo, ile to wszystko 
jeszcze potrwa i czy nie wrócą większe ob-
ostrzenia. Jak Ty się w tym odnajdujesz?
MICHAŁ HELLER: Czuję się trochę tak, jakbym 

był zamknięty w kapsule czasu. Ale to nic nad-
zwyczajnego, zawsze jesteśmy zamknięci w cza-
sie. W moim prywatnym życiu niewiele się 
zmieniło. Jak się pracuje naukowo – zwłaszcza 
w takiej dziedzinie jak kosmologia – pracuje się 
w samotności. Podobnie, kiedy pisze się artykuł 
czy książkę. Izolacja doskwiera mi chyba mniej 
niż innym. Odwołano też rozmaite konferencje, 
więc mam więcej czasu na myślenie.

I o czym myślisz?
Jestem, więc myślę. O różnych rzeczach. Z cha-

osu niezorganizowanych myśli, jakie zawsze 
błąkają się w głowie, czasem wyodrębnia się 
wątek, który daje początek nowym pomysłom. 
Jakiś czas temu taki wątek mi się wyodrębnił. 
Może wyjdzie z tego książka…

Msze odprawiasz w domu?
Z początku odprawiałem w domu. Ale teraz 

chodzę odprawiać w kościele.

A jak ten czas dobrze przeżyć? Co zrobić, 
żeby wyjść z niego lepszym, mądrzejszym?
Przypomina mi się historia o pewnym świę-

tym. Ktoś go zapytał: co byś zrobił, gdyby ci 
powiedzieli, że za dwie godziny będzie koniec 
świata? Odpowiedział: dalej grałbym w szachy 
– bo akurat to robił. To bardzo mądra odpo-
wiedź. Trzeba robić swoje, przede wszystkim – 
nie dać się zwariować. Kto ma siedzieć w kap-
sule czasu i izolować się, niech to robi, trudno. 
Kto musi podejmować ryzyko, niech uważa 

Z jednej strony jest on cyklem, a najważniejsze jego święta 
mają miejsce w kluczowych momentach dla religijności 
przeżywającej czas jako koło: Boże Narodzenie związane jest 
z przesileniem zimowym, Wielkanoc z równonocą i odradza-
jącą się na wiosnę przyrodą. Z drugiej strony ich pierwszopla-
nowym i zasadniczym znaczeniem jest rytualna „pamiątka”, 
czyli związek z konkretnymi, kluczowymi wydarzeniami hi-
storii zbawienia. W Adwencie ujawnia się dodatkowo powią-
zanie historycznych wydarzeń z ostatecznym wypełnieniem 
się czasu: jest to symboliczne oczekiwanie jednocześnie naro-
dzin Jezusa oraz jego przyjścia „na końcu czasu”.

Tradycja chrześcijańska obejmuje w sobie także trze-
cią wizję: wieczności dziejącej się teraz – choć w tym przy-
padku oprócz prób integracji pojawiały się także napięcia. 
Z jednej strony Paweł (przynajmniej na początku działalno-
ści misyjnej) wyraźnie głosił wypełnienie się czasu w pew-
nej (niedalekiej) przyszłości. W swoim najwcześniejszym 
liście, do Tesaloniczan, pisał: „Sam bowiem Pan zstąpi 
z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby 
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem 
my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani 
w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób za-
wsze będziemy z Panem” (1 Tes 4, 16-17). Autor Ewangelii 
Jana nauczał zaś swych czytelników, że na wieczne życie 
nie muszą wcale czekać: „Kto wierzy, ma życie wieczne” 
(J 6, 47). Jeszcze wyraźniej – i bardziej polemicznie – ów ist-
niejący i zawsze dostępny charakter wieczności głosił autor 
apokryficznej Ewangelii Tomasza: „Zapytali go uczniowie: 
»Kiedy nastanie odpoczniecie umarłych i kiedy przyjdzie 
nowy świat?« Jezus odrzekł: »To, czego szukacie, nadeszło, 
lecz nie rozpoznajecie tego«” (EwT 51).

Ewangelia Tomasza, choć najprawdopodobniej starsza 
niż Jana, nie weszła do kanonu, a wspólnoty, które się nią po-
sługiwały, nie przetrwały w integralnej postaci. Dominujące 
w chrześcijaństwie stały się inne wizje czasu i wieczności: 
linearna i kolista. Ale także i ta, by tak rzec: punktowa, nie 
zaginęła całkiem. Zawsze obecna była w nurtach mistycz-
nych. Jak np. w XIV w. pisał Mistrz Eckhart: „On, nieprze-
rwanie i poza czasem, ciągle na nowo, otrzymuje swój byt 
od swego niebieskiego Ojca, a w tej samej chwili nieustannie 
też się rodzi dla Ojcowskiego majestatu, w doskonały sposób, 
przez dziękczynne uwielbienie, równy Mu godnością. Taką 
samą postawę powinien przybierać człowiek, który chce 
się otworzyć na przyjęcie najwyższej Prawdy i w niej żyć, 
bez »przed« i »po«, bez żadnej przeszkody ze strony tych 
wszystkich uczynków i obrazów, które kiedyś miał, wyzuty 
i wolny, w owym »teraz« otrzymując ciągle na nowo Boży 
dar i z kolei rodząc go bez przeszkód w tym samym świetle, 
w Panu naszym, Jezusie Chrystusie”.



„Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. 
Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem” – przyznaje 
Augustyn w „Wyznaniach”. Dla człowieka głęboko religij-
nego, jakim był biskup z Hippony, ważniejsze od uzyskania 
teoretycznej odpowiedzi jest nieprzeoczenie chwili, w której 
otwiera się przed nim Święta Rzeczywistość. Taki jest wła-
śnie sens delfickiej sentencji: „Kairon gnoti” – (roz)poznaj ten 
moment.  ©π PIOTR SIKORA

krzewie, wyjście Izraela z Egiptu, babilońskie wygnanie 
i odbudowa Świątyni. Dla chrześcijan, oczywiście, to życie  
Jezusa.

Linearna wizja świętego czasu, którego bieg zawiera 
szczególnie ważne momenty, wprowadza bardzo ciekawe 
napięcie pomiędzy przeszłością a przyszłością, religijnym 
wspominaniem a oczekiwaniem. Zarówno we wspólno-
tach, jak w przypadku pojedynczych ludzi pojawia się ten-
dencja do powracania do tych szczególnych wydarzeń, do 
wspominania ich, rozważania ich znaczenia, wreszcie – do 
podejmowania prób rytualnego ich uobecniania.

Z drugiej strony linearne postrzeganie religijnego czasu, 
w którym istnieje zawsze otwarta możliwość nadejścia no-
wego momentu epifanii świętej Rzeczywistości, zwraca 
uwagę ludzi religijnych ku przyszłości, rodzi postawę ocze-
kiwania na nowe objawienie. Może mieć ono charakter po-
dobny do dotychczasowych. Może jednak być i tak, że ocze-
kiwanie skierowane jest w nadchodzące wypełnienie, ko-

niec czasu – objawienie ostateczne, kończące historię (przy-
najmniej taką, jaką znamy i jaką możemy sobie wyobrazić 
i pojąć). To oczekiwanie, że czas zmieni się w wieczność.

Kropka
Idea wieczności – jako czegoś, co nie przynależy do czasu, 
przekracza go – nie została w żadnej tradycji religijnej precy-
zyjnie wyjaśniona. Jest raczej ujmowana za pomocą metafor 
czy pewnych zalążków metafizycznych teorii. W większo-
ści wskazują one, że to, co religijnie najważniejsze, nie może 
zmieścić się w czasie. Przyjmując tę perspektywę człowiek 
religijny powinien dążyć do przekroczenia czasu.

Różne są jednak koncepcje tego, jak owa wieczność, 
pozaczasowy wymiar rzeczywistości, jest dla nas dostępna. 
Niektóre tradycje – o nich pisałem wyżej – kierują się prze-
konaniem, że wieczność czeka na końcu czasu. Może to 
być koniec czasu osobistego – koniec indywidualnego ży-
cia. Może to być koniec czasu w ogóle. Są też jednak reli-
gie, w których za najważniejsze odkrycie uznaje się rozpo-
znanie, iż możliwość kontaktu z pozaczasowym wymia-
rem świata, uczestnictwa w nim nie otwiera się dopiero „po 
skończeniu się” czasu. Nie polega także po prostu na uczest-
nictwie w kolistym powrocie wciąż tego samego. Drogą 
poza czas są specyficzne ćwiczenia duchowe, takie jak wy-

cofanie świadomości z przestrzeni zmysłów, introspekcja 
czy medytacyjne skupienie.

Czas jako taki ulega w tej perspektywie znaczącej rela-
tywizacji. W gruncie rzeczy przynależy w całości do sfery 
profanum. Kontaktu z boską rzeczywistością nie szuka się 
ani w stale nawracającym cyklu zmian, ani w żadnych kon-
kretnych wydarzeniach historycznych. „Miejscem” epifanii 
jest raczej wewnętrzna przestrzeń ludzkiego ducha – a osta-
tecznie nieruchomy punkt, w którym ustaje doświadczenie 
upływu czasu.

Pojawia się tutaj jednak paradoks. Uznanie, iż Boska 
Rzeczywistość nie przejawia się w żaden szczególny sposób 
ani w cyklicznych przemianach, ani konkretnych wydarze-
niach historycznych, prowadzi do swoistej sakralizacji każ-
dej chwili. Kairos staje się współzakresowy z chronosem – 
każdy aktualny moment (i tylko on, wszak innego nie ma) 
staje się okazją do wyjścia (albo trwania) w pozaczasowym 
wymiarze. By doświadczyć Ostatecznej Rzeczywistości, nie 
trzeba czekać na wiosenne przesilenie ani na szczególne hi-
storyczne wydarzenie. Do wnętrza ducha można wejść tylko 
teraz. Ale przecież zawsze jest teraz.

Spór i integracja
Wydaje się zatem, że z religijnego punktu widzenia to, co 
zmienne, przypadkowe, przemijające, nie powinno stano-
wić życiowego celu. Religie mówią: trzeba to przekroczyć, 
dotrzeć do Rzeczywistości niezmiennej, koniecznej, nieprze-
mijającej. O ile czas pojmiemy jako istotny wymiar zmien-
ności i przemijania, trzeba przekroczyć czas. Po drugiej jego 
stronie czeka wieczność.

Wszystkie opisane wyżej religijne sposoby pojmo-
wania czasu można zinterpretować właśnie jako sposoby 
kontaktu z wiecznością. Czas jako koło: to wieczność w po-

staci powrotu tego sa-
mego. Czas jako linia: 
obejmuje w sobie wy-
różnione punkty, które 
w swojej istocie mają 
skierować ludzkie ży-
cie ku oczekiwaniu, 
dążeniu ku końcowi 
czasu – koniec jest czasu 
spełnieniem. Czas jako 
punkt: koncentracja na 
„teraz”, jedynej chwili, 
która istnieje (w odróż-
nieniu od tego, czego 

nie ma, bo było, albo jeszcze się nie stało), jest osiągnięciem 
lub odsłonięciem wieczności przez zniesienie jakiejkolwiek 
rozciągłości czasu.

Pomiędzy wspomnianymi sposobami „uwiecznienia” 
czasu istnieje zarówno napięcie, jak i komplementarność. 
W historii religii można więc spotkać się zarówno z polemi-
kami, który sposób jest tym najwłaściwszym, jak i z próbami 
ich integracji w jednym „systemie” praktyk. Zobaczmy, jak 
wygląda to w przypadku tradycji w Polsce dominującej – 
w chrześcijaństwie.

Integracja dotyczy przede wszystkim wizji kolistej i li-
nearnej. Doskonale widać ją np. w treści roku liturgicznego. 

 Do wnętrza ducha 
można wejść 
tylko teraz. 
Ale przecież 
zawsze jest 
teraz.
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i maksymalnie się zabezpiecza. Niech 
spełnia swoje zadania ze świadomością, 
że służy innym. A ogólna recepta jest 
prosta: rób to, co zawsze, tylko staraj się 
to robić lepiej. Zawsze staraj się to robić 
lepiej – nie tylko w czasie epidemii. Nic 
mądrzejszego nie wymyślę. To chyba jest 
wystarczająco mądre.

A czy ten czas kojarzy Ci się jakoś 
z innymi Twoimi przeżyciami? Myślę 
np. o dzieciństwie, które naznaczy-
ła wojna i związane z nią poczucie 
niepewności, nieprzewidywalności, 
o wiele większe niż dzisiaj.
Mam takie skojarzenia, ale nie z dzie-

ciństwa. Gdy byłem dzieckiem, faktycz-
nie przeżywaliśmy jako rodzina ucieczkę, 
naloty, deportację na Sybir. W takich sy-
tuacjach dziecko, jeśli ma rodziców, jest 
przez nich chronione. To starsi mają pro-
blem. Dziecko się cieszy, że ma piękne wi-
doki przez okno w pociągu. Gdy zobaczy-
łem Bajkał, to strasznie mi się spodobał, 
i dziwiłem się, czemu ludzie płaczą.

Widzę natomiast pewne podobień-
stwo z okresem, gdy byłem po operacji 
serca. Wtedy też musiałem żyć w takiej 
kapsule czasu. Byłem skazany na miesz-
kanie w pokoju – wygodnym, ale takim, 
którego nie wolno mi było opuszczać. 
Potem mogłem wychodzić, ale tylko 
w ściśle określonym celu. Codziennie 
miałem do przejścia wyznaczoną liczbę 
kroków czy schodów, z książkami pod 
pachą dla dodatkowego obciążenia. Mu-
siałem się poddać surowej dyscyplinie. 
Było to bardzo ciekawe doświadczenie 
– i w sumie pozytywne. Nie wspomi-
nam go źle.

Miałem to szczęście, że kłopoty ser-
cowe dopadły mnie w USA. Opera-
cja była robiona w trybie pilnym w kli-
nice w Georgetown. Podziwiałem ame-
rykańską służbę zdrowia. Bardzo dbali 
tam o psychikę chorego: wszystko było 
tak zorganizowane, żeby chory nie miał 
czasu i okazji do zdenerwowań.

Po operacji nigdy na nic się nie cze-
kało, wszystko było na określoną go-
dzinę. To bardzo odstresowuje, nawet 
jeśli ma się świadomość, że nasze życie 
jest w jakimś stopniu zagrożone. Po-
wiedzieli mi, że prawdopodobieństwo 
śmierci w czasie operacji wynosi dwa 
procent. Dano mi do podpisania oświad-
czenie, czy chcę nadzwyczajnych środ-
ków utrzymywania przy życiu, gdyby 
coś poszło nie tak.

I podpisałeś?
Tak – że rezygnuję z tych środków.
Najsilniejsze doświadczenie przemija-

nia czasu miałem po operacji, kiedy bu-
dziłem się z narkozy. To była podróż na 
granicy dwóch światów. Trwała bardzo 
długo: kilka, nawet kilkanaście godzin 
świadomość wracała mi i znowu się co-
fała. A ja starałem się jakby z boku obser-
wować, co się ze mną dzieje. W łóżku nie 
mogłem się ruszać, ale pamiętam, że na 
wprost mnie na białej ścianie wisiał ze-
gar – biały, z czarnymi wskazówkami. 
Kiedy obudziłem się po raz pierwszy, 
wskazywały szóstą rano. Za drugim ra-
zem było już południe. Kontrola czasu 
odgrywała ważną rolę. Czas wiązał mnie 
ze światem. Gdy traciłem świadomość – 
bo jeszcze działał środek odurzający – to 
czas jakby się wyłączał. Ale zegar biegł na-
przód. To doświadczenie dało mi sporo 
na przyszłość, jakoś oswoiło mnie z prze-
mijaniem, ale też z myślą, że czas nie jest 
czymś absolutnym.

Przy okazji obecnej pandemii po-
jawiły się głosy, że pozbawiła nas 
złudzeń co do ludzkich możliwo-
ści. Owszem, nauka i technika nas 
chronią, ale tylko w ograniczonym 
stopniu. Ja miałem inną refleksję: 
że dzięki nauce i technice jesteśmy 
silniejsi niż kiedykolwiek. Potrafimy 
szybko zareagować, ograniczyć roz-
przestrzenianie się wirusa, od razu 
w wielu laboratoriach rozpoczę-
to prace nad szczepionką. Gdyby 
nie posiadana wiedza, ofiar byłoby 
znacznie więcej. To czas klęski nauki 
czy jej triumfu?
Kiedy pisałem książkę „Filozofia przy-

padku”, musiałem podjąć rozmaite stu-
dia, m.in. z historii rachunku prawdopo-
dobieństwa i statystyki. Dowiedziałem 
się wtedy ciekawej rzeczy. W 1603 r. wy-
buchła w Londynie epidemia dżumy. 
Zresztą był to kolejny nawrót; począw-
szy od połowy XIII w. dżuma przecho-
dziła przez Europę kilkakrotnie, aż do 
XVII w. Ogromna liczba ludzi umierała. 
I właśnie w 1603 r. władze Londynu po-
stanowiły spisywać liczbę narodzin i zgo-
nów, a uczeni rzucili się na te statystyki. 
Po raz pierwszy zaczęto robić to, czym 
my żyjemy na co dzień, gdy nam podają, 
ilu mamy nowych zakażonych, ile osób 
zmarło itd. Pionierem tych badań był John 
Graunt. Dzięki zestawom statystycznym 
odkryto, że dżuma rozprzestrzenia się 

tam, gdzie są szczury. Dzisiaj wiemy, że 
to owady przenoszą dżumę ze szczurów 
na człowieka. Wówczas narodziła się sta-
tystyka i jednocześnie zaczęła się obrona 
przed pandemiami. Wcześniej ludzie byli 
bezradni.

Co ciekawe, po lekarzach statysty-
kami zainteresowała się branża ubezpie-
czeniowa. Banki i prywatni ubezpieczy-
ciele chcieli wiedzieć, jaka jest średnia 
długość życia ludzi. M.in. zajmował się 
tym Edmond Halley – ten, którego imie-
niem nazwana została słynna kometa. 
Jego ulubionym miastem do prowadze-
nia badań statystycznych był Wrocław. 
Dlaczego? Bo było to miasto na tyle 
duże, by być statystycznie znaczącym, 
a jednocześnie położone gdzieś w zaka-
markach Europy i przez to na tyle izo-
lowane od reszty świata, że ruchliwość 
mieszkańców była stosunkowo mała. 
Cała ta historia to piękny przykład tego, 
co może osiągnąć nauka. Tylko trzeba 
jej pomóc – postępować zgodnie z jej 
ustaleniami, stosować się do zaleceń le-
karzy.

A czy nauka może nam dać nadzie-
ję? Nie myślę nawet o nadziei na 
nieśmiertelność, chociaż są ludzie, 
którzy słuchając doniesień nauko-
wych, zaczynają myśleć o tym, że 
kiedyś granicą życia będzie nie sto, 
ale np. dwieście lat. Chodzi mi raczej 
o taką bardziej podstawową nadzie-
ję – na spokojne, w miarę bezpieczne 
i sensowne życie.
Zacznijmy od tego, że czy to będzie 80, 

100 czy 200 lat, to niewielka różnica – bo 
jak się te 199 już przejdzie, to dokładnie 
tak samo będzie się przeżywać zbliżający 
się kres.

Według mnie nauka nie jest po to, żeby 
dawać ludziom nadzieję. Nauka jest po 
to, żeby świat rozumieć. Jeżeli się go ro-
zumie, to lepiej ustawia się swoje życie, 
lepiej się je przeżywa. Lepiej się wkom-
ponowuje siebie w ten świat. To się łączy 
z nadzieją – bo nadzieja to coś osobistego. 
Lepsze rozumienie świata jest sposobem 
na zabezpieczanie się przed osobistymi 
i społecznymi kryzysami.

Musimy większy nacisk kłaść na edu-
kację. Moim zdaniem wciąż nie spełnia 
ona swojej roli tak, jak powinna. Chcia-
łoby się, żeby obejmowała znacznie szer-
sze kręgi niż dzisiaj i żeby w poszcze-
gólne problemy wprowadzała znacznie 
bardziej gruntownie. Ludzie, zamiast 

wiedzy, fundują sobie czasem „artykuły 
zastępcze”, które mają im pomóc w rozu-
mieniu świata. Często takim zastępczym 
artykułem jest religia. Jeśli religia jest trak-
towana jako erzac nauki, to jest to bardzo 
niebezpieczne – i dla rozumienia świata, 
i dla przeżywania religii. To powinno iść 
w parze. Jak głosi słynne powiedzenie 
Einsteina: „Nauka bez religii jest kulawa, 
a religia bez nauki jest ślepa”. Albo na od-
wrót – już nie pamiętam. To powiedzenie 
działa zresztą w obie strony.

Idąc za Twoim rozumowaniem – 
nauka wprawdzie nie jest po to, by 
dawać nadzieję, jednak edukacja jest 
jakąś podstawą, na której można oso-
bistą nadzieję zbudować.
Tylko tę nadzieję trzeba odpowiednio 

rozumieć.

Czyli jak?
Taka nadzieja, że wszystko będzie do-

brze i nie ma się czym martwić, to żadna 
nadzieja. To po prostu brak rozsądku. 
O nadziei mogę mówić wtedy, gdy mój 
światopogląd daje mi fundament, na 
którym mogę oprzeć przekonanie, że 
wszystko ma sens. Na tym polega głębo-
kie znaczenie religii – że takiego funda-
mentu nam dostarcza.

Religia nadzieję opiera na wizji 
wieczności. Ciekaw jestem, czy 
z naukowego punktu widzenia 
pojęcie wieczności ma w ogóle sens. 
Czy rodzi się tu napięcie między 
nauką a religią, którego nie da się 
w żaden sposób rozładować.
To trochę jak z nadzieją. Fizyka nie jest 

po to, by budzić w nas nadzieję, i tak samo 
nie jest po to, by nam odsłaniać wieczność. 
Pojęcie wieczności należy do filozofii i teo-
logii. Ale przypominam sobie, że przed 
wielu laty w Lublinie odbywał się kongres 

filozoficzno-fizyczny na temat czasu. Ktoś 
mówił o pojęciu wieczności jako bezcza-
sowości, aczasowości. I był tam pewien fi-
lozof marksistowski, który wstał i powie-
dział: ja tego pojęcia nie rozumiem. Gdy 
filozof albo matematyk mówi, że czegoś 
nie rozumie, to znaczy, że według niego 
to nie ma sensu. On chciał powiedzieć, że 
pojęcie aczasowości nie ma sensu. Dzisiaj 
by tak nie mógł powiedzieć.

Fizyka sugeruje, że nasz świat wpraw-
dzie jest związany z czasem, ale łatwo so-
bie wyobrazić, że poza tym światem – je-
śli ktoś uznaje coś takiego – czasu nie 
ma, jest jakieś inne trwanie. Niektórzy 
mówią o możliwości istnienia nieskoń-
czenie wielu wszechświatów. W tych in-
nych wszechświatach z czasem może się 
dziać coś zupełnie innego niż w naszym 
wszechświecie. A w zbiorze wszystkich ģ
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KS. MICHAŁ HELLER (ur. 1936) jest 
filozofem i kosmologiem. Autor 
ponad 80 książek i setek naukowych 
publikacji. Fundator i założyciel Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 
(obecnie działającego w ramach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), na które 
przeznaczył otrzymaną w 2008 r. 
Nagrodę Templetona. Dyrektor 
programowy Copernicus Festival.
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wszechświatów prawie na pewno nie ma 
jakiegoś takiego metaczasu. To wszystko 
są oczywiście filozoficzne dywagacje, ra-
czej obrzeża nauki niż jej rdzeń, ale dzisiaj 
trudno byłoby powiedzieć, że to wszystko 
nie ma sensu.

Kiedy mówimy o czasie, posługuje-
my się rozmaitymi metaforami. Jedną 
z najpopularniejszych jest metafora 
rzeki. Mówimy: czas płynie. Wyobra-
żamy go sobie jako rzekę, do której 
w pewnym momencie wskakujemy 
czy zostajemy wrzuceni, ona nas 
niesie swoim nurtem i w którymś 
momencie wyrzuci nas na brzeg. 
Ta metafora miała swoje konsekwen-
cje – ludzie zaczęli się zastanawiać, 
czy taką rzeką nie dałoby się popły-
nąć pod prąd. Pamiętam wydaną 
przed kilkunastu laty książkę rosyj-
skiego astrofizyka Igora Nowikowa. 
Nosiła tytuł „Rzeka czasu” właśnie. 
Wedle Nowikowa odkrycia fizyki 
pozwalają nam myśleć o tym, 
że może kiedyś uda się wyskoczyć 
z tego czasu, w którym żyjemy, 
i wskoczyć w inny. Co o tym sądzisz?
Rzeczywiście są takie dywagacje. Ale 

musimy pamiętać, że w fizyce rozważa 
się nie sam czas, lecz czasoprzestrzeń. 
Czasoprzestrzeń to rodzaj przestrzeni, ale 
takiej, która ma cztery wymiary; czwar-
tym wymiarem jest czas. Przestrzeń zaś 
podlega geometrii. Gdy mamy jakąś po-
wierzchnię, to możemy ją wyginać czy ro-
bić inne geometryczne sztuczki. To samo 
można robić z czasoprzestrzenią, nie no-
życzkami i palcami, tylko matematyką. 
Można wyliczać np. różne tuby czaso-
przestrzenne, które miałyby łączyć odle-
głe regiony czasoprzestrzeni „na skróty”. 
O tym właśnie pisał Nowikow.

Wyobraźmy sobie, że ktoś wjeżdża do 
takiej tuby i wyjeżdża z drugiej strony. 
Teoretycznie to mogłoby się dziać pod 
prąd czasu. Można takie matematyczne 
modele robić, ale inna rzecz, czy one od-
powiadają rzeczywistości. Są poważne 
przesłanki za tym, że rzeczywistość ma 
pewne ograniczenia, których nie da się 
przeskoczyć. W takiej tubie np. złamana 
zostałaby zasada przyczynowości. Gdybyś 
się mógł przenieść w przeszłość, to mógł-
byś tatusia zamordować przed twoim 
urodzeniem – i co by wtedy było? Rzeczy-
wistość prawdopodobnie wyklucza takie 
możliwości. Przy czym, powtórzę, to już 
nie jest nauka, tylko jej marginesy.

Ale te marginesy poszerzają naszą 
wiedzę?
I wiedzę, i wyobraźnię. Bez trudu 

zresztą znajdą się filozofowie i fizycy, któ-
rzy powiedzą: tak na pewno musi gdzieś 
być.

W dawnej literaturze i sztuce 
pojawiał się obraz „sadzawki 
młodości”. Z jednej strony wchodziło 
się do niej starym, z drugiej – 
wychodziło już odmłodzonym. 
W Galerii Malarstwa w Berlinie wisi 
obraz Łukasza Cranacha Starszego, 
który przedstawia taką sadzawkę. Co 
ciekawe, wchodzą do niej i wychodzą 
z niej jedynie kobiety… A Ty, gdybyś 
miał okazję stanąć nad brzegiem 
takiej sadzawki, to chciałbyś wejść 
czy nie?
Pierwsza moja refleksja jest taka, że 

wszedłbym, ale pod warunkiem, że po 
wyjściu będę wiedział tyle samo, ile wiem 
teraz, a nie tyle, ile wiedziałem, gdy byłem 
młody.

No, tak to każdy by chciał.
Ale mam też drugą refleksję: nawet je-

śli ja bym wszedł, to co z innymi ludźmi, 

z którymi się spotykam? Nie wiem, czy 
chciałbym się z nimi rozstać.

Myślę, że takie ćwiczenia wyobraźni 
są pożyteczne o tyle, o ile skłaniają nas 
do refleksji nad tym, jak nasz czas dobrze 
przeżyć. Czas jest wielką wartością. To 
jest coś, co nas może wzbogacać, ale też 
zubażać. Mówimy np., że kto stoi w miej-
scu, ten się cofa – bo czas płynie naprzód, 
a ten, kto stoi, zostaje w tyle. Czujemy to 
zwłaszcza wtedy, gdy tego czasu mamy 
więcej, tak jak teraz. Mamy go więcej 
w tym sensie, że jesteśmy mniej zajęci 
różnymi zewnętrznymi obowiązkami. 
A im więcej go mamy, tym bardziej na-
tarczywe staje się pytanie: co zrobić, żeby 
go nie zmarnować?

A gdy pracujesz naukowo – gdy np. 
angażujesz swój umysł w rozwią-
zanie jakiegoś problemu – to czas 
płynie wolniej czy szybciej?
To zależy. Dla mnie pracą naukową par 

excellence są matematyczne obliczenia. 
Często mam do dyspozycji, powiedzmy, 
półtorej godziny, bo potem czekają inne 
obowiązki, a ja akurat mam przed sobą 
jakieś trudne równania. Wtedy czas pły-
nie strasznie szybko. Nawet się nie obej-
rzę, a już jest za pięć i muszę wstać. Nato-
miast kiedy nie mam ograniczeń czaso-
wych, wtedy zapominam o czasie, wydaje 
się, jakby on w ogóle nie płynął. Jestem 
skupiony wyłącznie na tym, co robię. Do-
piero gdy kończę, patrzę na zegarek: o, to 
już tyle czasu upłynęło?! Wynurzam się 
z aczasowości i wracam do tej rzeki, o któ-
rej mówiłeś.

Wyjaśnij mi coś jeszcze. Ilekroć 
dzwonię do Ciebie, zazwyczaj na 
koniec mówisz tylko jedno słowo: 
„Tymczasem”. Wiem, że nie tylko ze 
mną żegnasz się w ten sposób. Mam 
wrażenie, że lubisz to słowo. Dlacze-
go?
Ono jest wygodne. Można je skierować 

do każdego. Może nie do papieża czy pre-
zydenta, ale do większości ludzi można 
powiedzieć: tymczasem! A lubię je, bo 
jest dobrym podsumowaniem. Zawiera 
w sobie trochę filozofii – myśl o przemi-
jalności. I trochę obietnicy – teraz się że-
gnamy, ale niebawem znowu się zoba-
czymy czy usłyszymy. Dla mnie to słowo 
klucz, dzięki któremu mogę powiedzieć, 
że cieszę się „tym czasem”, który razem 
spędziliśmy. I mam nadzieję na więcej.
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Nauka nie jest po to, 
żeby dawać ludziom 
nadzieję. 
Nauka jest po to, żeby 
świat rozumieć. Jeżeli 
się go rozumie, to lepiej 
ustawia się swoje życie.

Taka nadzieja, że wszystko 
będzie dobrze i nie ma się 
czym martwić, to żadna 
nadzieja. 
To po prostu brak 
rozsądku.
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