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Przedmowa
Wzajemne porozumiewanie si™ zwierzåt jest mo†liwe dzi™ki
efektywnym systemom komunikowania si™, którymi one
dysponujå. Zwierz™ta nie potrafiå jednak porozumieç si™
z nami przy pomocy mowy ludzkiej. Dlatego weszli∂my
w ich po¬o†enie i stali∂my si™ ich rzecznikami; ståd te† tytu¬
ksiå†ki: „Gdyby zwierz™ta mog¬y mówiç...“ Gdyby jednak
zwierz™ta mog¬y same o sobie mówiç i, pos¬ugujåc si™ naszym stanem wiedzy naukowej, opisywaç swój sposób †ycia,
specyficznå budow™ organizmu oraz opowiadaç w detalach
o swoich indywidualnych tajnikach budowy, to by¬by to
jedyny w swoim rodzaju akt pochwalny Stwórcy.
Mówimy za kilka wybranych zwierzåt, by w ten sposób
wskazaç na Stwórc™, na bogactwo Jego my∂li, rado∂ç tworzenia, umi¬owanie pi™kna formy i barwy, piecz™ nad ca¬ym
stworzeniem – w koµcu: na Jego mi¬o∂ç do cz¬owieka i ch™ç
ratowania go poprzez Jezusa Chrystusa.
Przedstawiciel wybranego gatunku zwierzåt jest dla
czytelnika ksiå†ki jego partnerem w dialogu. Zwierz™ samo
stawia mo†liwe pytania i samo te† na nie odpowiada
w fikcyjnej rozmowie. Tym sposobem tekst jest bardziej
zbli†ony do opowiadania, o†ywia si™ i staje si™ – mamy nadziej™ – bardziej interesujåcy.
Nie unikali∂my trudniejszych problemów. Równie† te
zosta¬y wtopione w tok opowiadania i w ten sposób przedstawione przyst™pniej. By jaki∂ detal przedstawiç bardziej obrazowo, lub u∂wiadomiç szokujåce stosunki wielko∂ciowe,
si™gali∂my cz™sto do tematów z †ycia codziennego. Szczególnie suche liczby sta¬y si™ przez to bardziej wymowne.
Co do gatunku literackiego: Le†åca przed Wami ksiå†eczka nie jest podr™cznikiem ani te† naukowå rozprawå,
raczej jedynym w swoim rodzaju „dialogiem“ kilku stworzeµ z cz¬owiekiem. Pobie†na ocena mog¬aby zaliczyç t™
ksiåzeczk™ do bajek lub ba∂ni. Takie zaszeregowanie by¬oby
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jednak zupe¬nie fa¬szywe; zastosowali∂my tu specjalny
gatunek literacki, który ka†e byç wierny prawdzie i który,
jako ∂rodek stylistyczny, pozwala zwierz™tom mówiç, by
w ten szczególny sposób opowiedzieç o dzie¬ach Boga i tym
chwaliç Stwórc™:
„Naprawd™, pytaj byd¬a, a nauczy ci™,
i ptactwa niebieskiego,
a powie ci,
Albo zwierzåt polnych, one pouczå ci™,
i ryb morskich, a one opowiedzå ci.
Kto spo∂ród nich wszystkich nie wie,
†e dokona¬a tego r™ka Pana.“ (Ksi™ga Joba 12,7-9)
Przez wydanie tej ksiå†™czki chcemy ponadto w¬åczyç si™
do ruchu ochrony ∂wiata zwierz™cego. Bóg bezpo∂redno
zobowiåza¬ nas do tego:
„...panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierz™tami, które si™ poruszajå po
ziemi!“ (I Moj†. 1,28).
W ten sposób Bóg ustanowi¬ nasz zarzåd nad zwierz™tami.
B™dziemy kiedy∂ musieli odpowiedzieç przed Bogiem za to,
co∂my w tej dziedzinie zdzia¬ali. Ståd wszelkie formy
zn™cania si™ nad zwierz™tami, jak te† wyniszczanie ca¬ych
gatunków zwierzåt dla osiågania wielkich korzy∂ci materialnych (np. wieloryby) zas¬ugujå na powszechne pot™pienie.
Co do zawarto∂ci: Z ogromnego bogactwa, oko¬o miliona
gatunków zwierzåt, wybrali∂my tylko ma¬å czåstk™. Mimo
tych ograniczeµ, przemawiajå do nas zwierz™ta, które †yjå na
lådzie, w ziemi, w wodzie i w powietrzu. Wyjåtkowo przemawia do nas równie† ma¬y element budowy ludzkiego organizmu, opowiadajåc o zasadach konstrukcji boskich stworzeµ.
Wszystkie przedstawione fakty så naukowo stwierdzone
i pewne, nawet je†eli w toku opowiadania zosta¬y umy∂lnie
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przedstawione nie zawsze z naukowå precyzjå. By nie
przerywaç toku czytania, zrezygnowano ca¬kowicie z podania
bibliografii.
Co do kr™gu czytelników: Nie my∂leli∂my o jakim∂ okre∂lonym czytelniku, ani ze wzgl™du na wiek, ani z uwagi na
wykszta¬cenie czy zawód. Naszym zamiarem by¬o napisaç
raczej dla ka†dego – m¬odego czy doros¬ego, laika czy te†
eksperta. Tre∂ç opowiadaµ jest ponadto zupe¬nie niezale†na
od tego, czy kto∂ wierzy w Boga, czy te† postrzega siebie
jako wåtpiåcego. Tych poszukujåcych mieli∂my mo†e szczególnie na uwadze, gdy† im w¬a∂nie nale†a¬oby wskazaç
drog™, którå mogliby pój∂ç, by osobi∂cie poznaç Stwórc™ –
bez znajomo∂ci Biblii i zawartych w niej za¬o†eµ.
Werner Gitt (Braunschweig) und Karl-Heinz Vanheiden
(Limbach-Oberfrohna, Sachsen)
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1. Ptasi mó†d†ek – dobre sobie!
To prawda, jest nas bardzo wiele. Nasz ∂piew brzmi przeraΩliwie g¬o∂no. Twierdzi si™, †e jeste∂my w stanie zje∂ç
Wam ca¬e po†ywienie. Nawet nasz skromny ubiór nie zjednuje nam przychylno∂ci. Warto jednak zdobyç si™ na odrobin™ wysi¬ku i po∂wi™ciç zuchwa¬emu wróblowi troch™
uwagi. Mo†ecie mi zaufaç.
Sådzicie, i† nie znajdziecie we mnie nic szczególnego?
Ale† s¬uchajcie, jest Was przecie† tak samo du†o jak nas.
Poza tym nie my∂licie chyba, †e wszystko, co wyst™puje
w wielkiej ilo∂ci, jest zwyczajne? To wtedy i Wy musieliby∂cie byç bardzo zwyczajni! – Oh, przepraszam, by¬em
teraz naprawd™ bezczelny.
W¬a∂ciwie jestem bardzo dobrze wychowanym wróblem
polnym*. W †adnym przypadku nie chcia¬bym byç mylony
z moim kuzynem, tym zawadiackim, t¬ustym, domowym
wróblem. Mo†ecie mnie rozpoznaç po szarej piersi i czarnej
plamce na policzku, i po tym ¬atwo nas rozró†niç. Ju† sama
nazwa na to wskazuje; trzymamy si™ troch™ z dala od Waszych domostw.

Stworzony do latania
Mój Stwórca skonstruowa¬ mnie od razu jako „samolot“. Z
tego te† powodu nawet najmniejsza czåstka mojego cia¬a
jest przystosowana do latania. Nie mog™ pojåç, jak ludzie
majå odwag™ twierdziç, †e wywodzimy si™ od gadów.
WyobraΩcie sobie – to w¬a∂nie krokodyle majå nale†eç do
naszych bli†szych krewnych. Chcå te† bym uwierzy¬, †e
pierwszy wróbel †y¬ ju† przed 50. milionami lat. Tak mi si™

* w systematyce zwierzåt okre∂lony jako „mazurek“.
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zawsze wydaje, i† to ilo∂ciå lat chce si™ zatuszowaç ba∂niowo∂ç tego pog¬ådu. – Ale zostawmy te teorie i wróçmy
lepiej do naszej rzeczywisto∂ci. Wtedy mo†ecie sami wyciågaç wnioski.
Moje cia¬o zbudowane jest z najl†ejszych, jakie sobie tylko mo†na wyobraziç, materia¬ów. Prawie wszystkie ko∂ci så
wewnåtrz puste. Dlatego mogå wype¬niaç si™ powietrzem;
så bardzo lekkie a przy tym sztywne. U jednego z moich
odleg¬ych krewnych – u albatrosa – ca¬y szkielet wa†y
zaledwie od 120. do 150. gramów, pomimo, †e ma ponad
metr d¬ugo∂ci, a rozpi™to∂ç jego skrzyde¬ wynosi oko¬o
trzech metrów. Ci™†ar upierzenia albatrosa jest wi™kszy ni†
ci™†ar jego ko∂ci.
Gdyby nasze ko∂ci wype¬nione by¬y szpikiem kostnym,
jak to jest u gadów, nie mogliby∂my lataç. Ponadto u nas ko∂ci miednicy, inaczej ni† u jaszczurek, nie så zro∂ni™te z kr™gos¬upem. Tak to uzyskuje nasz szkielet owå sztywno∂ç i elastyczno∂ç, która jest niezb™dna dla ka†dego latajåcego cia¬a.
Godny uwagi otwór
Ma¬y otwór w panewce stawowej ko∂ci przedramienia
wydaje mi si™ szczególnie godny uwagi. Nie jest to jaki∂
defekt; przez ten otwór przechodzi ∂ci™gno, które wiå†e
ma¬y mi™sieµ piersiowy z górnå cz™∂ciå stawu barkowego.
Dlatego mog™ unie∂ç skrzyd¬o i w ogóle lataç. Je∂li mia¬bym
naturalnie wywodziç sie od gadów, to zadaj™ sobie pytanie,
kto wywierci¬ mi dziur™ w panewce stawu barkowego,
a potem jeszcze przewlók¬ przez niå ∂ci™gno? Takich
otworów szukaliby∂cie u krokodyli daremnie.
Serce, bådΩ mocne!
Kretsz! Ratunku, krogulec! Kretsz! Gdzie móg¬bym si™
schowaç...? Ratunku ...Ach, tym razem uda¬o si™! Ale by¬o
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niebezpiecznie! Teraz jest on ju† daleko. Wiecie, †e krogulec jest naszym najgorszym wrogiem? Skoro tylko jeste∂my
nieuwa†ni, potrafi nas z¬apaç swoimi d¬ugimi szponami
nawet w g™stych krzakach. Mamy zresztå w ogóle ca¬e
mnóstwo wrogów: wrony, sroki, koty, ludzie. Rownie† nocå
nie dajå nam odpoczåç. Sowy ¬owiå nas na drzewach, na
których ∂pimy. Prze†y¬em ju† raz, jak ten okrutny, le∂ny
puszczyk wpad¬, w ∂rodku nocy, do naszej dziupli l™gowej,
wywlók¬ mojå ma¬†onk™ i po†ar¬ jå – bez lito∂ci – od g¬owy
do stóp. To by¬o straszne.
Pomimo tego wiem, †e Stwórca troszczy si™ o mnie.
W Biblii napisano, †e †aden wróbel nie zostanie przez Boga
zapomniany. Jak w takim razie musi si™ Wam powodziç!
Jeste∂cie Mu przecie† bli†si ni† ja. Nawet w¬osy na Waszej
g¬owie policzy¬. Tak, ludzie så Bogu szczególnie umi¬owani.
Stwórca da¬ mi wyjåtkowo mocne serce. Nale†y w ogóle
do najbardziej sprawnych. Teraz, kiedy z Wami rozmawiam,
uderza ono cz™∂ciej ni† siedem razy w ciågu sekundy, mianowicie 460 razy na minut™. Uciekajåc wówczas przed
owym krogulcem, mój puls podwy†szy¬ si™ na 760! Musi
tak byç, bym móg¬ lataç.

Super-narz™dzie
Tak, przyjrzyjcie mi si™ spokojnie jeszcze troch™ dok¬adniej;
widzicie mój dziób? Prawda, na pierwszy rzut oka, taka
niepozorna rzecz?. Ale w rzeczywisto∂ci jest cudownym
narz™dziem darowanym mi przez Stwórc™; wyjåtkowo lekki
a mimo to mo†e sprostaç najtwardszym wymaganiom.
Obliczono, †e substancja rogowa mojego dzioba posiada
d¬ugo∂ç zrywajåcå rz™du 31 kilometrów. Oznacza to, †e gdyby z tego materia¬u ciågnåç drut i gdzie∂ go umocowaç, to
dopiero przy d¬ugo∂ci oko¬o 31 kilometrów zerwa¬by si™
w miejscu zamocowania – pod wp¬ywem w¬asnego ci™†aru.
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Materia¬, którego ludzie u†ywajå do budowy samolotów,
posiada d¬ugo∂ç zrywajåcå rz™du tylko 18 kilometrów.
Spojrzenie przez polowå lornetk™
Wiedzieli∂cie, †e moja czaszka jest l†ejsza od obu moich
ga¬ek ocznych? Z tego nie musicie zaraz z¬o∂liwie wnioskowaç o moim wróblim mózgu. Moje oczy så daleko lepsze
ni† Wasze. My, ptaki, posiadamy siedmio- do o∂miokrotnie
wi™cej komórek ∂wiat¬oczu¬ych na jednostk™ powierzchni,
ni† Wy. Dlatego w naszym mózgu powstaje o wiele ostrzejszy obraz. Gdyby∂cie chcieli poznaç jaki∂ przedmiot tak
dok¬adnie, jak uczyniç jest to w stanie myszo¬ów, musieliby∂cie pos¬u†yç si™ lornetkå polowå o sile 8 x 30.
Przyznaj™, †e mój wzrok nie jest a† tak ostry, ale porównanie z Wami zawsze jeszcze wytrzymam. Jeden z biologów
napisa¬, †e nasze oczy sa cudownym dzie¬em w zakresie
budowy, funkcji i wydolno∂ci. Nale†å do najdoskonalszych
organów widzenia w ∂wiecie kr™gowców. Tak te† musi byç,
gdy† w czasie szybkiego lotu nawet najdrobniejszy, wa†ny
szczegó¬ nie mo†e uj∂ç naszej uwadze.
Dodatkowo wyposa†y¬ nas Bóg w bardzo ruchliwå szyj™.
Naszym dziobem potrafimy bez trudu osiågnåç ka†då cz™∂ç
naszego cia¬a. Wierzycie, i† jest to przypadkowe? Spróbujcie raz swoim czo¬em dotknåç w¬asnych kolan. A mo†e jednak jeste∂cie w stanie tego dokonaç? – Nie, teraz nie musicie
próbowaç.
Je†eli Wam si™ to w ogóle uda, bedzi™cie s¬yszeç, jak
pi™knie trzaskajå przy tym Wasze ko∂ci. Dla mnie jednak
jest taka gibko∂ç †yciowå konieczno∂ciå.
Trawienie te† musi byç
Co te† powiecie? Bóg stworzy¬ mnie jako bezu†ytecznego
†ar¬oka? Och, takiej obrazy nie mo†emy znie∂ç: ani mój
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Stwórca, ani ja. Wiecie w ogóle, czym sie †ywi™? Tak, tak
te† sobie my∂la¬em. Ten zawsze najg¬o∂niej krzyczy, kto
o czym∂ najmniej ma do powiedzenia! Przepraszam – znowu by¬em niegrzeczny – ale Wy te† akurat nie byli∂cie najbardziej taktowni!
Kiedy∂ w Chinach o ma¬o co nie wyt™piono wszystkich
moich krewnych, bo niektórzy mådrzy ludzie my∂leli, †e
my, polne wróble, zjadamy za du†o ry†u i prosa. Jednak,
kiedy nas ju† prawie wyniszczyli, poznali, i† robactwo na
polach tak si™ rozmno†y¬o, †e powsta¬y szkody o wiele
wy†sze ni† przedtem. Do naszego w¬a∂ciwego po†ywienia
nale†å bowiem te ma¬e zwierzåtka, które Wy uwa†acie za
szkodliwe, a my zjadamy jako najlepsze delikatesy: chrabåszcze, latajåce mrówki, larwy zwójki zieloneczki, jab¬kowce, mszyce itd.
Skoro mowa o jedzeniu; wiecie, jak funkcjonuje nasz
uk¬ad trawienny? Ostatecznie jest to bardzo naturalny temat!
Jak Wam wiadomo, wszystko u nas dostosowane jest do
latania. Dlatego, †e przyjmuj™ pokarm o du†ej zawarto∂ci
bia¬ka, wystarcza mi nadzwyczaj krótki przewód pokarmowy. Potrzebne så mi jednak ostre soki †o¬ådkowe. Ponadto,
Stwórca nie chcia¬ mnie niepotrzebnie obciå†aç bezu†ytecznymi produktami przemiany materii, dlatego wydalam te
resztki mo†liwie szybko – nierzadko w czasie lotu – przez
co zapewne nieraz przytrafi¬o mi si™ troch™ „przyozdobiç“
Wasz ubiór. Och, wybaczcie!
Wtedy, gdy mnie mój Konstruktor stworzy¬, zrobi¬ jeszcze co∂ bardzo genialnego; zrezygnowa¬ z p™cherza moczowego. W ten sposób móg¬ zw™ziç korpus mojego cia¬a ku
ty¬owi i uzyskaç jeszcze mniejszå wag™. Mój mocz sk¬ada
si™ w 80. % z kwasu moczowego, który krystalizuje si™
w postaci bia¬ej pasty w koµcowym odcinku jelita. Czy† nie
jest to doskonale pomy∂lane? Przecie†, potrzebna w procesie wydalania, woda zostaje prawie w ca¬o∂ci zatrzymana
w organiΩmie. Dzi™ki temu „tankuj™“ bardzo rzadko.
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Katapulta i nó† kieszonkowy
Macie jeszcze troch™ cierpliwo∂ci? Przyjrzyjcie si™ moim
stopom! Prawie niczego nie widaç, a jednak ukryta jest
w nich pewna, do∂ç wyrafinowana, konstrukcja. To si™ w¬a∂nie zgadza: to, co widzicie, to tylko stopy i palce. Reszta –
podudzie i udo – ukryte så w obr™bie mojego cia¬a. I je†eli
odnosicie wra†enie, †e zwyczajnie stoj™, w rz™czywisto∂ci
tylko przysiadam. Wam by¬oby w takiej pozycji niewygodnie, mnie za∂ – nie. Gdy tylko moje kolana gwa¬townie
wyprostuj™, musku¬y wyrzucajå mnie, jak katapulta, ku górze, a ja zaczynam natychmiast korzystaç ze skrzyde¬. W czasie
lotu wciågam „podwozie“ wygodnie pod pióra i wysuwam
je dopiero podczas lådowania. Rownie† i tu nie zawodzi
moje wysoce elastyczne zawieszenie.
Mo†e te† nieraz dziwi¬o Was to, †e potrafimy siedzieç
godzinami na ga¬åzce, a nawet spaç w tej pozycji. To umo†liwi¬ nam Stwórca konstruujåc szczególny mechanizm,
który pozwala palcom automatycznie obejmowaç i mocno
trzymaç ga¬åΩ. Ca¬a wiåzka ∂ci™gien ¬åczy si™ z musku¬ami
uda. Siadam na ga¬™zi – wtedy ∂ci™gna napr™†ajå si™ pod
wp¬ywem mojego ci™†aru, ∂ciågajåc palce razem. Ponadto,
na pewnym odcinku ∂ci™gna, znajdujå si™ delikatne guzki.
Kiedy siadam, owe guzki zahaczajå o zåbki, które z kolei
znajdujå si™ – oczywi∂cie nieprzypadkowo – w¬a∂nie w tym
miejscu, w bruΩdzie ∂ci™gna. I tak, bez wysi¬ku, ∂ci™gna
pozostajå napr™†one, a ja nie spadam z drzewa.
U d¬ugonogich, takich jak bocian czy czapla, wyst™puje
inna konstrukcja. Posiadajå one specjalny staw kolanowy,
który dzia¬a jak zapadka w no†u kieszonkowym. Dzi™ki
temu urzådzeniu mogå staç godzinami.

Dlaczego sk¬adamy jaja?
Co w¬a∂ciwie sådzicie o tym, †e nasze potomstwo nie rozwi15

ja si™ w ¬onie ptasiej mamy – czym ro†nimy si™ od ssaków?
Wy tego nie wiecie? No, wyobraΩcie sobie lot ptasiej samiczki z grubym brzuchem, w ciå†y! Nie? A z czego mia¬abyby si™ w tym czasie wy†ywiç, skoro mog¬aby tylko pe¬zaç?
Ta sprawa z rozwojem w jaju jest patentowym rozwiåzaniem Stwórcy; prawie nie utrudnia ptakom lotu. Samice
sk¬adajå jaja szybko, jedno po drugim, przeci™tnie w odst™pie 24. godzin. W ten sposób mamy jaja w gnieΩdzie, jedno
obok drugiego, i mo†emy je wszystkie jednocze∂nie wysiadywaç. Tak te†, my ptaki, jeste∂my w stanie daç w podarunku †ycie wielu m¬odym naraz.

Sztuka wysiadywania jaj
Zapewne wyobra†acie to sobie jako skrajnie nudne zaj™cie.
Wiå†e si™ to z tym, †e nie macie poj™cia o trudno∂ciach tej
pracy. Prawdopodobnie my∂licie, †e sobie zwyczajnie siedzimy na jajach i czekamy, az si™ m¬ode wyklujå? Wiecie jak
wra†liwe så nasze m¬ode, które w tych jajach si™ rozwijajå?
Musi byç zapewniona odpowiednia temperatura i wilgotno∂ç. Musi równie† byç mo†liwa niezak¬ócona wymiana
gazowa. Gdyby jeden z tych warunków nie by¬ zachowany –
nasze m¬ode umar¬yby jeszcze przed swoim urodzeniem.
Nasz Stwórca mia¬ jednak genialny pomys¬, który w pe¬ni
zrealizowa¬: jeszcze nim samiczka zacznie sk¬adaç jaja,
wypada jej puszek w dwu, trzech miejscach na stronie
brzusznej. Za to ro∂nie jej tam skóra – o wiele grubsza ni†
poprzednio. Ilo∂ç naczyµ krwiono∂nych w tym miejscu
powi™ksza si™ siedmiokrotnie a ich ∂rednica zwi™ksza si™
prawie pi™ciokrotnie. Jednocze∂nie, w komórkach tej „powierzchni l™gowej“, gromadzi si™ du†a ilo∂ç p¬ynu. Po co to
wszystko? Jak tylko ta „nowa“ skóra dotknie jaja, mi™dzymózgowie otrzymuje meldunek o jego temperaturze. Stamtåd
jest ta temperatura: albo bezpo∂rednio sterowana, albo tez
samiczka u∂wiadamia sobie kiedy i na jak d¬ugo musi wysia16

dywanie przerwaç, by doprowadziç troch™ powietrza, jak
równie† – kiedy jaja odwróciç.
W jaki sposób ten meldunek dociera do mi™dzymózgowia i jak ptasia mama, przy pomocy owej „powierzchni
l™gowej“, przekazuje informacje m¬odym, jest jeszcze Waszym uczonym zupe¬nie nieznane. Pomimo tego twierdzå
wszyscy wprost, †e ta zdolno∂ç rozwin™¬a si™ stopniowo.
Tych ludzi spyta¬bym ch™tnie, jak to moi przodkowie dawniej wysiadywali swoje m¬ode, je†eli nie mogli czuç, czy
jaja by¬y za ciep¬e, albo za zimne?
Ach, móg¬bym Wam jeszcze tyle opowiadaç o moim
wspania¬ym systemie p¬ucnym, o cudzie latania, o nadzwyczajnej budowie moich piór, o moich instrumentach nawigacyjnych ... To jednak pozostawiam ch™tnie mojej kole†ance, jaskó¬ce, która zna si™ na tym o wiele lepiej.
Chcia¬bym jednak wiedzieç: wierzycie jeszcze nadal, †e
pochodz™ od jakich∂ tam pe¬zajåcych gadów? – Nie, Stwórca mój nie nazywa si™ „przypadek“, czy te† – „d¬ugi okres
czasu“. Moim Stwórcå jest ten, który piåtego dnia powiedzia¬, †e ptaki nad ziemiå lataç b™då i stworzy¬ je w swoim
rodzaju. On jest tym, który nas b¬ogos¬awi i raduje si™ naszym istnieniem. Jestem cudownym dzie¬em z jego r™ki. Wy
te†! Chwalmy Go zatem wspólnie!
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2. Fontanny zamiast odciski palców
My, wieloryby, jeste∂my †yjåcymi pochwå¬åmi Boga. Oczekiwaliby∂cie tego od nas? Chcia¬bym Wam zatem opowiedzieç, w jakie to zdolno∂ci i w¬a∂ciwo∂ci wyposa†y¬ nas
Stwórca, a co z kolei gdzie indziej w ∂wiecie zwierz™cym
nie wyst™puje. Wiedzieli∂cie przyk¬adowo,
– †e istniejå wieloryby, które pobierajå pokarm p¬ynåç
z szybko∂ciå 10. kilometrów na godzin™, podró†ujå ze
sta¬å szybko∂ciå 35. kilometrów na godzin™ i – je†eli to
konieczne – rozwijajå szybko∂ç do 65. kilometrów na
godzin™?
– †e istniejå wieloryby, które jak ptaki w™drowne, ka†dego
roku podejmujå podró† na trasie 10 000 kilometrów?
– †e istniejå wieloryby, które potrafiå komponowaç muzyk™?
– †e istniejå wieloryby, które potrafiå wyrzuciç w czasie
wydechu fontann™ pary wodnej na wysoko∂ç 15. metrów?
– †e istniejå wieloryby, które, wynikiem 3000 metrów, så
rekordzistami w nurkowaniu?
– †e istniejå wieloryby, których moc nap™dowå wynosi
wi™cej ni† 850 kW (Wasze samochody ∂redniej klasy
dysponujå zaledwie jednå dziesiåtå tej mocy)?
– †e istniejå wieloryby, których pojemno∂ç p¬uc wynosi
wi™cej ni† 3000 litrów (pojemno∂ç Waszych p¬uc wynosi
cztery, najwy†ej siedem litrów)?
– †e istniejå wieloryby, których mleko matki posiada 42 %
t¬uszczu, co jest swoistym rekordem (Wasze matki wytwarzajå mleko o zawarto∂ci t¬uszczu rz™du 4,4 %, a wi™c
zaledwie jednå dziesiåtå tej wielko∂ci)?
– †e istniejå wieloryby, które posiadajå j™zyk odpowiadajåcy masie dwu doros¬ych koni?
– †e istniejå wieloryby, których aorta ma ∂rednic™ 50. centymetrów, co odpowiada ∂rednicy rury kanalizacyjnej?
18

Po co to wszystko wyliczam? Nam nie zale†y na tym, by
uzyskaç w¬a∂ciwe miejsce w Waszej Ksi™dze Rekordów
uinnessa. Dla nas wa†ne jest co∂ innego; zauwa†yli∂cie
w czasie czytania GENESIS, †e jeste∂my jedynymi zwierz™tami wymienionymi tam z nazwy: „I stworzy¬ Bóg wieloryby wielkie, i wszelkå dusz™ †ywiåcå p¬a†ajåcå si™, którå
hojnie wywiod¬y wody, wed¬ug rodzaju ich; i wszelkie ptactwo skrzydlaste, wed¬ug rodzaju ich; i widzia¬ Bóg, †e to
wszystko y¬o dobre“ (I Moj†. 1,21)?*
Dlaczegó† to? Czy†by Bóg, tworzåc nas, wykaza¬ si™
wyjåtkowå staranno∂ciå? Sprawili∂my mu szczególnå
rado∂ç? Przypu∂çmy, †e g¬™bsza przyczyna nie jest tak od
razu rozpoznawalna. Ale wyobraΩcie sobie: to w¬a∂nie my
jeste∂my godni daç ∂wiadectwo tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Wówczas, gdy krytycy Pana Jezusa za†ådali od
niego jakiego∂ znaku, przypomnia¬ im histori™ o Jonaszu:
„Albowiem jako Jonasz by¬ w brzuchu wieloryba trzy dni i
trzy nocy, tak b™dzie Syn cz¬owieczy w sercu ziemi trzy dni i
trzy nocy.“ (Mat. 12,40). Tym wskaza¬ Pan Jezus na swoje
zmartwychwstanie.
Zastanawiali∂cie si™ ju† kiedy∂, które to zwierz™ morskie
dysponuje tak du†ym †o¬ådkiem, by w nim zaproponowaç
miejsce cz¬owiekowi? Po sprawdzeniu tego faktu, tylko my
wchodzimy w rachub™. Je†eli w GENESIS zostali∂my tak
bezpo∂rednio wyró†nieni, czujemy si™ zatem w powy†szym
sensie jako znak, który wskazuje na zmartwychwstanie Pana
Jezusa i zarazem daje ∂wiadectwo wielko∂ci Boga. Dlatego
te† chcia¬bym teraz szeroko opowiedzieç o naszym †yciu
i godnych uznania szczegó¬ach, by∂cie sami mogli wyciågnåç uzasadnione wnioski.

* cyt. z „Biblia to jest ca¬e Pismo ¤wi™te Starego i Nowego Testamentu...,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne Warszawa, (Polish Bible
G053 UBS-EPF 1989-20M-K) pozosta¬e cyt. z „Biblia ... Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, Biblia Polska RO42 UBSEPF 1978-20M The Britisch and Foreign Bible Society 1975. przyp.t¬um.
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Ustalajåc systematyk™ zwierzåt, Wasi uczeni nie wzi™li
pod uwag™ ró†nic w wielko∂ci naszego cia¬a, trybu †ycia,
metod w zdobywaniu po†ywienia, ani te† charakterystycznych cech naszej przestrzeni †yciowej w morzach. Raczej na
podstawie naszego uz™bi™nia przydzielono nas do jednej
z dwu wielkich grup (zoologicznie – podrzåd): fiszbinowce
(Mystacoc™ti) i z™bowce (Odontoceti). Do fiszbinowców
nale†å trzy rodziny: g¬adkoskóre (wieloryb grenlandzki,
wieloryb biskajski, eubalaena japonica, eubalaena australis,
aparea marginata), p¬ywacze i fa¬dowce (p¬etwal b¬™kitny,
p¬etwal kar¬owaty, finwal, p¬etwal Bryda, humbak). Podrzåd
z™bowców tworzå rodziny kaszalotów, wali dziob¬og¬owych
(wal butelkonosy – zwany tez dogling), narwali, mor∂winów
i delfinów.
Oceany så naszym naturalnym ∂rodowiskiem †ycia, ale
przy okazji pomy∂lcie, „wieloryby nie så rybami, tylko
mi™sem !“ Nasze m¬ode rodzå si™ †ywe. Tak rodzi równie†
okoµ czerwony, ale w rzeczywisto∂ci nie istnieje taka ryba,
która karmi¬aby potomstwo w¬asnym mlekiem. Jakkolwiek
†yjemy tylko w morzu, jeste∂my prawdziwymi ssakami
i tym samym oddychamy p¬ucami. Temperatura naszego
cia¬a jest sta¬a i wynosi 36,5 stopni Celsjusza – niezale†nie
od tego czy znajdujemy si™ w lodowatych wodach Arktyki,
czy te† w ciep¬ych wodach u wybrze†y Azorów albo Bermudów. Mo†ecie sobie wyobraziç – te warunki rodzå liczne
problemy. Nasz Stwórca jednak znakomicie rozwiåza¬
wszystkie te zagadnienia.

Nasz poród i okres dzieciµstwa
®yjemy w monogamii (jedno†eµstwie). P¬odzenie i poród
naszego potomstwa odbywa si™ w wodzie. Wielorybia matka wydaje na ∂wiat jedno dziecko mniej wi™cej raz na dwa
lata. Ciå†a nie trwa wcale tak d¬ugo, jakby tego mo†na oczekiwaç, bioråc pod uwag™ wielko∂ç naszego cia¬a: dziesi™ç
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do dwunastu miesi™cy. U nas – nazywam si™ kaszalot – ciå†a
trwa 16 miesi™cy. W porównaniu z nosoro†cem (18 miesi™cy) czy te† s¬oniem (22 miesiåce) jeste∂my zdumiewajåco
szybcy. Kiedy zbli†a si™ czas porodu szukamy obszaru
zabezpieczonego od sztormów. Najwa†niejszymi „izbami
porodowymi“ så: wody przybrze†ne Zatoki Kalifornijskiej –
dla p¬ywaczy, Morze Corteza – dla p¬etwala b¬™kitnego,
wybrze†e wyspy Maui w Archipelagu Hawajskim i wybrze†a niektórych wysp Archipelagu Bahama – dla humbaka,
dla nas za∂ – dla kaszalotów – okolice wysp Galapagos, ale
równie† Azorów i zachodnie wybrze†e Sri Lanki.
Podczas, gdy foki wychodzå na czas porodu na låd, my
wszystko „za¬atwiamy“ w wodzie. WyobraΩcie sobie, nasze
m¬ode rodzi¬yby si™ g¬owå do przodu; w czasie d¬u†ej trwajåcego porodu by¬yby zmuszone jeszcze pod wodå wykonaç
swój pierwszy oddech i przy tym utonåç. Stwórca pomy∂la¬
jednak o tym i wszystko urzådzi¬ tak, jak u †adnego innego
ssaka; wszystkie walenie (naukowe oznaczenie wielorybów)
przychodzå na ∂wiat w porodzie po∂ladkowym, tzn. ogonem
do przodu. Wielorybie dziecko pozostaje mo†liwie d¬ugo
po¬åczone z matkå bardzo wa†nym dla †ycia przewodem –
p™powinå. Nie istnieje †adna ochronna grota ani te† jakakolwiek bezpieczna kryjówka dla noworodka, za to jednak,
obok pe¬nego mi¬o∂ci wsparcia w¬asnej matki, pomocna
opieka pozosta¬ych cz¬onków stada.
Ju† od urodzenia jeste∂my olbrzymami. Noworodek
p¬etwala b¬™kitnego ma 8 metrów i wa†y 8 ton. Jest to zawsze 2000 kg wi™cej, ni† waga doros¬ego s¬onia. A co tyczy si™
d¬ugo∂ci, to musia¬yby si™ ustawiç, jeden za drugim, najmniej trzy doros¬e s¬onie. Równie† i inne wielorybie noworodki niewiele ust™pujå p¬etwalowi b¬™kitnemu:
–
–
–
–

wieloryb grenlandzki : 6 m, 6 t,
wieloryb biskajski : 5 m, 5 t,
humbak : 4,5 m, 2,5 t,
wal szary : 4,5 m, 1,5 t.
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Ssanie pod wodå rodzi kilka problemów. Lecz i tu przewidzia¬ nasz Stwórca cudowne rozwiåzania. Matka wtryskuje
dziecku mleko bezpo∂rednio do pyska. Dzieje si™ to pod tak
du†ym ci∂nieniem, †e powodowa¬oby powstanie dwumetrowej fontanny. Sutki znajdujå si™ w kieszonkowatych wg¬™bieniach, by niczym nie zak¬ócaç op¬ywowych linii cia¬a.
Wielorybie dziecko musi szybko rosnåç, by sprostaç trudom czekajåcej je w™drówki do polarnych wód. Dlatego te†
nasze mleko jest jednym z najbardziej po†ywnych; zawiera
42 % t¬uszczu i 12 % bia¬ka (w porównaniu z cz¬owiekiem:
4,4 % t¬uszczu i 1 % bia¬ka), i jest wobec tego zawiesiste
i ∂mietankowe. Ta bomba kaloryczna, ktora odpowiada stokrotnej racji †ywieniowej doros¬ego cz¬owieka, powoduje
niesamowity wzrost. Podczas gdy ludzkie niemowl™ potrzebuje 180 dni, by podwoiç swojå wag™, dziecku wieloryba
wystarcza na to stosunkowo krótki okres czasu. W ciågu
ka†dej doby ro∂nie o trzy do czterech centymetrów, a jego
ci™†ar zwi™ksza si™ o oko¬o 80 kg, co oznacza 3,3 kg w ciågu
ka†dej godziny. Prawie 19 ton mleka, nadzwyczaj bogatego
w ∂mietan™, powoduje, w ca¬ym okresie karmienia, przyrost
wagi w granicach 17. ton. To jest rewelacyjna sprawno∂ç!
Oto p¬ynie w¬a∂nie mój krewniak, p¬etwal b¬™kitny. O
swoich zdumiewajåcych rozmiarach opowiada wszystkim
bardzo ch™tnie. Je†eli lubicie nadzwyczajno∂ç, przys¬uchajcie mu si™ uwa†nie :

P¬etwal b¬™kitny – olbrzym w ∂wiecie zwierzåt
Jestem najwi™kszy w∂ród wszystkich 80 gatunków wielorybów. Ci™†arem cia¬a przewy†szam wielokrotnie cielska legendarnych dinozaurów. W ten sposób jestem najwi™kszym
zwierz™ciem, jakie kiedykolwiek istnia¬ó na ziemi. Aby porównaç moje 140 000 kg ci™†aru (maksymalnie 196 000kg)
potrzebne jest stado 28 s¬oni lub 170 wo¬ów. Gdyby∂cie
chcieli mnie wa†yç z ludΩmi, trzeba by zgromadziç oko¬o
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2000 osób. Gdyby mnie za∂ porównaç z najmniejszym ssakiem – ryjówkå etruskå (suncus etruscus) – wówczas
mno†nik wynosi 70 milionów. Równie† d¬ugo∂ciå mojego
cia¬a mog™ Was zdumieç: z 33. metrami jestem najwi™kszå
†yjåcå istotå. Jestem d¬u†szy ni† kolumna czterech autobusów.
Je†eli lubicie liczby, to s¬u†™ Wam jeszcze kilkoma innymi „handlowymi“ danymi: mój szkielet wa†y 22. tony
a moja s¬onina nawet 25 ton. Moje cia¬o zbudowane jest
z 50. ton mi™sa. Mój j™zyk jest tak ci™†ki, jak s¬oµ. Moje serce ma ∂rednic™ 1,2 metra, wa†y tyle, ile koµ oraz pompuje
bez przerwy gigantycznå ilo∂ç 10 000 litrów kwri przez
moje cia¬o. Moja g¬ówna aorta jest rurå o ∂rednicy 50 centymetrow. Moja wåtroba wa†y 1. ton™, tyle samo pokarmu jest
w stanie pomie∂ciç mój †o¬ådek. Moja nerka równa jest
wadze wo¬u.
Uwa†acie mnie za bezkszta¬tnå mas™ mi™sa i s¬oniny?
Nie sådΩcie mnie przedwcze∂nie! Jestem przecie† mistrzem
we w¬adaniu swoim cia¬em; bowiem potrafi™ bez wi™kszego
trudu nurkowaç na g¬™boko∂ç 200. metrów,jak równie†,
mimo silnych prådów wodnych, utrzymywaç wyznaczony
kurs. Kiedy p¬ywam na powierzchni wody, poruszam si™ do
przodu z pr™dko∂ciå 28 km/godz. Przy tym musz™ dysponowaç mocå 864 kW (= 1175 PS), do czego zu†ywam w czasie
minuty oko¬o 20 000 litrów tlenu. Je†eli p¬ywam, z tå samå
szybko∂ciå, pod wodå, wystarczy mi wytworzenie jedynie
124 kW (= 168 PS) mocy, wtedy zu†ywam tylko 1850 litrów
tlenu. Moje p¬uca posiadajå obj™to∂ç 3000 litrów, co odpowiada zawarto∂ci oko¬o 750. baloników.
Wysoce wydajny silnik – p¬etwa ogonowa; Moja p¬etwa
ogonowa mo†e Was te† zafascynowaç. W przeciwieµstwie
do p¬etwy ogonowej ryb, nasza jest u¬o†ona poziomo. Na
podstawie tego w¬a∂nie u¬o†enia, Wasi teoretycy ewolucji
wmawiajå mi, †e rozwin™¬a si™ ona z tylnych koµczyn moich
przypuszczalnych lådowych przodków. Rzeczywista przyczyna jest jednak zupe¬nie inna; Stwórca zbudowa¬ naszå
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p¬etw™ ogonowå poziomo w¬a∂nie dlatego, bo takie u¬o†enie
jest, przy naszym cz™stym nurkowaniu i wynurzaniu si™, ze
wzgl™dów op¬ywowych, technicznie korzystniejsze, ni†
u¬o†eniu pionowe. Chc™ nurkowaç, uderzam p¬etwå ogonowå w dó¬, w innym przypadku odpowiednio do góry. P¬etwa
ogonowa tworzy powierzchni™ 10 metrów kwadratowych.
Materia¬ p¬etwy uzyska¬ szczególnie skomplikowanå konstrukcj™, by bez problemów sprostaç postawionym zadaniom.
Przy pomocy p¬etwy ogonowej uzyskuj™ nap™d do przodu a ponadto wykorzystuj™ jå jako stabilizator i ster kierunkowy. Dla uzyskania nap™du do przodu wykonuj™ p¬etwå
pewnego rodzaju ruchy obrotowe, których o∂ obrotu le†y na
przed¬u†eniu kr™gos¬upa. Nie potrafi™ wprawdzie wykonaç
pe¬nego obrotu, jak ∂ruba okr™towa, tylko skr™cam p¬etw™,
zawsze o ten sam kåt, tam i z powrotem, ale zasada dzia¬ania
jest w tym przypadku porównywalna. W czasie dalekich
w™drówek utrzymuj™ swobodnie pr™dko∂ç oko¬o 35 km/godz.
Przez krótsze okresy czasu mog™ nawet gigantycznå mas™
mojego cia¬a przy∂pieszyç do szybko∂ci 50 km/godz.
Kszta¬t naszego cia¬a i skóra så tak zbudowane, †e
mo†emy si™ poruszaç do przodu z najwy†szå mo†liwå
sprawno∂ciå. Gdyby Wasi in†ynierowie zbudowali model,
o kszta¬cie nam podobnym, i wyposa†yli go w silnik o mocy
porównywalnej z naszå, poruszaliby∂my si™ mimo to znacznie szybciej. Stwórca wyposa†y¬ nas w skór™ szczególnie
energooszcz™dnå. Przy jej pomocy likwidujemy zaburzenia
powstajåce w op¬ywajåcej nas wodzie. Turbulentny op¬yw
zamieniamy w laminarny, cechujåcy si™ minimalnym oporem. Jest to mo†liwe m.in. dzi™ki specjalnie dostrojonej elastyczno∂ci skóry, która wychwytuje cz™∂ç energii turbulencji
wody i amortyzuje powstajåce na powierzchni skóry zaburzenia przep¬ywu wody przy pomocy ca¬ego cia¬a. Czy† nie
dokonuje Stwórca zawsze na ka†dym naszym osobniku
nowego cudu? My równie† powstali∂my z mikroskopijnie
ma¬ego jaja, jak ma¬a mysz lub Wy.
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Po tym sprawozdaniu p¬etwala b¬™kitnego chcia¬bym si™
dalej przedstawiç:

Kaszalot – rekordzista w nurkowaniu
Dla delfina butelkonosego czy fa¬dowców nurkowanie na
g¬™boko∂ç 350. metrów i wi™cej nie oznacza nic specjalnie
trudnego. Wieloryb dziob¬og¬owy potrafi nurkowaç na g¬™boko∂ç do 500. metrów, a foka Weddela osiåga w nurkowaniu nawet 600 metrów g¬™boko∂ci. Chyba z powodu garnkowatego kszta¬tu mojej g¬owy, która stanowi jednå trzeciå
d¬ugo∂ci mojego cia¬a, nadano mi w j™zyku niemieckim
nazw™ Pottwal – kaszalot. Zauwa†yli∂cie ju†, †e my, wieloryby, znacznie si™ pomi™dzy sobå ró†nimy?
Jestem najpot™†niejszym przedstawicielem podrz™du
z™bowców z moimi 20. metrami d¬ugo∂ci i 55. tonami wagi.
Z™by posiadam tylko w szcz™ce dolnej. W szcz™ce górnej
znajduje si™ oko¬o 40 otworów, do których doskonale pasujå
owe 20. cm d¬ugo∂ci sto†kowate i jednakowo d¬ugie z™by
dolnej szcz™ki. Mojå szczególnå w¬a∂ciwo∂ciå jest zdumiewajåca mo†liwo∂ç nurkowania. Tysiåc metrów g¬™boko∂ci
nie stanowi dla mnie najmniejszego problemu. Nieraz nurkuje nawet na g¬™boko∂ç do 3000 metrów. Dlaczego jeste∂cie tacy zamy∂leni? Ach, liczycie! Nie ufacie swoim
obliczeniom? A jednak, jednak – to prawda! Ka†de 10 metrów zanurzenia, obciå†a dodatkowo moje cia¬o jednå atmosferå ci∂nienia. Po stu metrach jest to ju† jedena∂cie atmosfer. A †e przy nurkowaniu z szybko∂ciå 7 do 8 km/godz id™
prawie pionowo w dó¬, musz™ dodatkowo przezwyci™†yç, w
obr™bie w¬asnego cia¬a (odleg¬o∂ç od g¬owy do p¬etwy ogonowej wynosi bowiem zawsze te 15 metrów) ró†nic™ ci∂nieµ
w wielko∂ci ponad jednej atmosfery.
Na g¬™boko∂ci 1000 metrów ci∂nienie ro∂nie do 101.
atmosfer. Tam ka†dy centymetr kwadratowy powierzchni
mojego cia¬a obciå†a 101 kg. To tak, jakby podnie∂ç jednym
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palcem sportowca wagi ci™†kiej. Zastanawia Was jednak
jeszcze inny problem; jak radz™ sobie z chorobå nurków*?
Nie martwcie si™, †e co∂ si™ nie uda. Wszystkie szczegó¬y
mój Budowniczy przemy∂la¬ i odpowiednio mnie wyposa†y¬. O tym chcia¬bym Wam teraz opowiedzieç:
Dla unikni™cia choroby kesonowej zastosowa¬ Stwórca
wiele ∂rodków. Prawdopodobnie przypuszczacie, †e g¬™boko nurkujåce wieloryby (kaszalot, wal butelkonosy, wieloryby fa¬dowce), które bez trudu mogå pod wodå przebywaç pó¬torej godziny, dysponujå szczególnie pojemnymi
p¬ucami. Rzeczywisto∂ç jest jednak zupe¬nie inna.
W porównaniu z wielko∂ciå naszego cia¬a posiadamy,
mo†na by rzec, ma¬e p¬uca. Podczas gdy u Was p¬uca stanowiå oko¬o 1,76 % obj™to∂ci ca¬ego cia¬a a u s¬oni nawet
2,55 %, u nas så te warto∂ci stosunkowo ma¬e: u mnie 0,91 %,
u p¬etwala b¬™kitnego 0,83 %, u wieloryba biskajskiego
0,65 %. My, wieloryby, wykorzystujemy jednak, przy pomocy szeregu mechanizmów, nasz uk¬ad oddechowy o wiele
intensywniej niz ssaki lådowe. Posiadamy rzeczywi∂cie
wi™cej naczyµ w¬osowatych. Nasza krew posiada ponadto o
50 % wy†szy udzia¬ hemoglobiny w obj™to∂ci krwi. W ten
sposób dysponujemy o wiele lepszymi mo†liwo∂ciami
transportu tlenu. Wy wykorzystujecie jedynie 10 do 20 %
powietrza atmosferycznego w swojej gospodarce energetycznej, my natomiast a† 80 a nawet 90 %. Widzicie zatem, †e

* choroba nurków (choroba kesonowa): Wraz z g¬™boko∂ciå ro∂nie ci∂nienie. We krwi rozpuszcza si™, pod wp¬ywem ciågle wzrastajåcego ci∂nienia, powietrze doprowadzone z p¬uc. Kiedy nurek wraca gwa¬townie ku
powierzchni wody, do góry, ci∂nienie maleje równie† bardzo szybko.
Teraz rozpuszczone we krwi powietrze, g¬ównie azot, ma za ma¬o czasu
na to, by stopniowo przej∂ç w stan gazowy i dostaç si™ na powrót do p¬uc.
Podobnie, jak podczas otwarcia butelki szampana, tworzy si™ mnóstwo
banieczek gazu, które zatykajå naczynia krwiono∂ne, tworzåc ∂miertelne
zatory. Dla unikni™cia choroby kesonowej, nurkowie wynurzajå si™
z g¬™bin bardzo powoli do góry, przystosowujåc ponadto swój organizm
do normalnego ci∂nienia w specjalnych komorach dekompresacyjnych.
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kiedy my wykonujemy jeden oddech, to przynosi to taki
efekt, jak Wasze 8 oddechów. Do nurkowania te† potrafimy
przygotowaç si™ inaczej ni† ka†dy inny ssak. Do tego
dochodzi jeszcze szczególna umiej™tno∂ç, w którå wyposa†y¬ nas Stwórca, magazynowania w unikalny sposób tlenu
w mi™∂niach. Za tym kryjå si™ skomplikowane mechanizmy
budowy i szczególne funkcje fizjologiczne. Tak te† spróbujcie sobie wyobraziç, jak przygotowuj™ si™ do takiego nurkowania: Bez po∂piechu i stresu przechodz™ do trwajåcej oko¬o
10 minut fazy oddychania, w czasie której ¬aduj™ wszystkie
moje magazyny tlenem. Mo†ecie to ¬atwo policzyç; dla
ka†dej minuty nurkowania potrzebny jest mi jeden oddech.
Przy pomocy 60. oddechów mog™ przygotowaç si™ do odbycia nurkowania, które, na g¬™boko∂ci 1000 metrów, potrwa
45 minut.
Jeszcze jednå róznic™ powinni∂cie poznaç; gdy Wy nurkujecie, zu†ywacie 34 % tlenu z p¬uc, 41 % z krwi i 25 %
z mi™∂ni i tkanek. U nas jest zasadniczo inaczej: tylko 9 %
z p¬uc, natomiast a† 91 % z krwi (41 %) i mi™∂ni oraz tkanek
(50 %). Pod wodå odgrywajå zatem nasze p¬uca jedynie
podrz™dnå rol™.
Teraz macie zapewne jeszcze jedno pytanie; jak zachowujå si™ nasze p¬uca, kiedy na du†ej g¬™boko∂ci poddane så
znacznemu ci∂nieniu? Mo†e sklejajå si™ jak pusty, mokry
worek, ulegajåc przy tym zgnieceniu? U wszystkich ssakow
lådowych jedynie tchawica i oskrzela wyposa†one så w pier∂cienie chrzåstkowe, co gwarantuje, i† w czasie wdechu
pozostajå otwarte. Znacie takie usztywnienie przewodów
równie† z budowy w™†a ssåcego odkurzacza. U nas, wielorybów, zastosowa¬ Stwórca tego rodzaju ∂rodek wzmacniajåcy a† do najmniejszego rozga¬™zienia oskrzelikow. Dzi™ki
temu nasze przewody p¬ucne nie zostajå zgniecione. Ponadto taka konstrukcja zapewnia szybki przep¬yw powietrza.
By umo†liwiç nam d¬ugotrwa¬e przebywanie w zanurzeniu, zaplanowa¬ nam Stwórca bezprzyk¬adny program gospodarowania energiå. W czasie nurkowania nasze serce
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uderza dwa razy wolniej ni† wtedy, gdy przebywamy na
powierzchni wody. Pewne, niekoniecznie do †ycia potrzebne, regiony albo cz™∂ci naszego cia¬a mo†emy tymczasowo
„od¬åczyç“ od naszego kwioobiegu. Przy pomocy systemu
wielu zastawek †ylnych, strumieµ krwi kierowany jest
i regulowany, jak w sieci ulic jednokierunkowych. W czasie
fazy nurkowania jedynie wa†niejsze organy, jak mózg, serce
i rdzeµ kr™gowy, zaopatrywane så w tlen.
Organem niezaståpionym w naszej wysoko wyspecjalizowanej technice nurkowania jest tzw. sieç dziwna (rete
mirabile), którå nam, wielorybom, wbudowa¬ Stwórca. Wasi
uczeni nie rozpoznali jeszcze wszystkich jej kompleksowych funkcji, ale dla zaopatrzenia w tlen i wyrównywania
ci∂nienia owa sieç dziwna odgrywa centralnå rol™.
Czemu s¬uzy takie mistrzowskie wyposa†enie do nurkowania? Dlaczego zanurzam si™ w przepastne g¬™bie, gdzie
†aden promieµ s¬oµca nie si™ga – w wiecznå noc i najg¬™bszå
ciemno∂ç? Wypomina mi si™, †e jestem królem wszystko†ernych. Ale, tak szczerze mówiåc, måtwy så moim przysmakiem, a te †yjå tylko na wielkich g¬™boko∂ciach. Ma¬e
måtwy po¬ykam tysiåcami. W †o¬ådku upolowanego kolegi
naliczyli kiedy∂ Wasi wielorybnicy 28 000 sztuk. Równie†
wi™ksze egzemplarze ¬api™ sobie tuzinami.
W g¬™biach oceanu †yjå jednak te najbardziej smaczne
kåski: o∂miornice. Cia¬a tych legendarnych zwierzåt osiågajå wielko∂ç 8 metrów a ich ramiona mogå mieç nawet 15
metrów d¬ugo∂ci. Takie okazy po¬yka¬em ju† w komplecie.
Cz™sto jednak toczy si™ porywajåca „walka gigantów“, nim
takie trofeum znajdzie si™ w moim †o¬ådku. Przy pomocy
mojego czu¬ego systemu echolokacyjnego potrafi™ mojå
zdobycz pewnie odszukaç. Emituj™ dzwi™k, a nast™pnie wy¬apuj™ jego echo. Pomimo najciemniejszej nocy uzyskuj™ w
ten sposób informacje o ilo∂ci i wielko∂ci zdobyczy.
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Nasz nos – nie w twarzy, tylko na wierzcho¬ku g¬owy
W przeciwieµstwie do wszystkich ssakow lådowych, nasz
nos znajduje si™ nie na ∂rodku twarzy, tylko na wierzcho¬ku
g¬owy, mo†na by rzec – „na szczycie“. Stwórca urzådzi¬ to
tak dlatego, by w czasie poziomego p¬ywania nos znajdowa¬
si™ w najwy†szym punkcie cia¬a. Nasz nos jest czym∂ wi™cej, ni† normalnå chrapå, transportujåcå powietrze do naszych p¬uc. Wtedy, gdy nie oddychamy, zamykamy otwory
nosowe pot™†nym mi™∂niem okr™†nym. Razem z wyd¬u†onå, podobnå do g™siego dzioba, krtaniå, która posiada
dodatkowo zamykany wentyl, mi™sieµ ten uniemo†liwia
przedostanie si™ wody do p¬uc drogå aparatu oddechowego.
W przeciwieµstwie do innych ssaków i do cz¬owieka, nasze
otwory nosowe nie posiadajå po¬åczenia z jamå ustnå.
Dlatego mo†emy pod wodå otwieraç szeroko paszcz™, bez
obawy, †e do dróg oddechowych przedostanie si™ woda.
Budowa naszego nosa jest bardzo skomplikowana i, wyobraΩcie sobie, ka†dy gatunek wieloryba otrzyma¬ nos oryginalnej konstrukcji.
Podczas, gdy fiszbinowce posiadajå dwa otwory nosowe,
z™bowce dysponujå tylko jednym jedynym. Na podstawie
charakterystycznej „fontanny“ wydechowej mo†ecie rozpoznaç, czy przed Wami znajduje si™ fiszbinowiec czy te†
z™bowiec, nawet nas bezpo∂rednio nie oglådajåç. Owa „fontanna“ jest albo podzielona na dwoje, albo te† widzicie tylko
pojedynczå chmur™. W Waszych ksiå†kach dla dzieci
jeste∂my cz™sto przedstawiani z pi™knymi, tryskajåcymi
z g¬owy strumieniami wody. To rozpowszechnia fa¬szywe
mniemanie, gdy† nasz nos nie jest stra†ackå prådownicå,
tylko aparatem oddechowym. To co widzicie w postaci „wodotrysku“ jest skondensowanå parå wodnå, ktorå znacie
zapewne z oddychania na mroΩnym powietrzu. Dlatego, †e
w czasie wydechu u nas gazy wypychane så przez wåski
otwór nosowy ze stosunkowo du†å si¬å, dochodzi do znacznego spr™†enia powietrza. Na zewnåtrz powietrze oddechu
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gwa¬townie si™ rozpr™†a (z lekcji fizyki wiecie przecie†; im
wi™cej si™ jaki∂ gaz rozpr™†a, tym wi™cej obni†a si™ jego
temperatura), przy czym para wodna kondensuje si™
w postaci kropli wody. Ta chmura jest wobec tego tak samo
dobrze widoczna w ciep¬ych regionach, jak te† na wodach
pokrytych p¬ywajåcå krå. „Fontanna“ charakteryzuje gatunek wieloryba; u wielorybów g¬adkoskórych jest wysoka na 3
do 4 metrów, u finwala – 4 do 6 metrów, u p¬etwala b¬™kitnego – 6 metrów, a u mnie – 5 do 8 metrów. U fa¬dowców jest
to chmura w kszta¬cie gruszki. Ja wydmuchuje uko∂nie do
przodu. I tu obowiåzuje zasada – „ka†dy w swoim rodzaju“!

Nasze ucho: stereo-sejsmograf
Bardzo d¬ugo uczeni utrzymywali, †e jeste∂my g¬usi. Nawet
dowody o skomplikowanej budowie naszego ucha wewn™trznego i wyspecjalizowanych nerwach s¬uchowych, dostarczane przez anatomów (anatomia – nauka o budowie organizmu ludzkiego i zwierz™cego), nie by¬y w stanie obaliç
takiego przekonania. Obowiåzywa¬a zasada; pod wodå nie
ma nic do powiedzenia dlatego te† nie ma nic do s¬yszenia.
Nasze uszy uwa†ano za organy szczåtkowe (rudymenty)
przypuszczalnych, ewolucyjnych przodków.
W ostatnich czasach Wasi badacze dokonali jednak bardzo du†o pomiarów i, co trzeba przyjåç z rado∂ciå, ten punkt
widzenia gruntownie przemy∂leli. Nawet twierdzono, †e
pochodzimy od krów, gdy† posiadamy wiele †o¬ådków. Nie
dajcie si™ zwariowaç jakim∂ tam ideom ewolucyjnym. Równie† my – podobnie zresztå, jak i Wy – jeste∂my genialnå
my∂lå Boga. Dlatego bardzo mi zale†y, by tak dok¬adnie
Wam o nas opowiedzieç.
Ale teraz musicie us¬yszeç jeszcze troch™ o budowie naszego ucha:
Nawet najlepszy nadajnik sygna¬ów dla echosondy jak
równie† najpi™kniejsze nasze ∂piewy – o swoich pe¬nych
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dΩwi™ku koncertach opowie Wam za chwil™ humbak – nie
czyniå jeszcze mistrza w komunikowaniu lub echolokacji,
je†eli brak by by¬o odpowiednio dostrojonej aparatury odbiorczej. Temu s¬u†y nasze ucho, posiadajåce zdumiewajåce
detale, których innym ssakom brak.
Istniejå zwierz™ta lådowe posiadajåce olbrzymie ma¬†owiny uszne albo lejkowate otwory, przy pomocy których så
w stanie wychwyciç dΩwi™k z odpowiednich kierunków.
Takie odstajåce, zewn™trzne uszy przeszkadzajå w wodzie;
zlikwidowa¬yby doskona¬y, op¬ywowy kszta¬t naszego cia¬a.
Ka†dy Wasz nurek mo†e potwierdziç, †e kierunkowe s¬yszenie pod wodå jest wyjåtkowo z¬e. Dla przyk¬adu: bardzo
trudno ustaliç z jakiego kierunku dochodzi turkot ¬odzi
motorowej. Na lådzie Wasz mózg oblicza kierunek Ωród¬a
dΩwi™ku na podstawie ró†nicy czasu, w którym fala dΩwi™kowa osiåga ka†de Wasze ucho. W wodzie jest to niemo†liwe, gdy† tam dΩwi™k, mo†liwie bez wi™kszych przeszkód,
wnika do czaszki.Dlatego, †e uszy zro∂ni™te så z g¬owå,
drgania dΩwi™kowe wyst™pujå jednocze∂nie. Z tego te†
powodu ró†nice czasowe, konieczne dla orientacji kierunkowej, nie mogå byç ustalone.
Twórca wbudowa¬ nam genialny system, nieporównywalny z jakimkolwiek innym w ∂wiecie zwierz™cym.
System, który umo†liwia nam wyborny, stereofoniczny
odbiór dΩwi™ków pod wodå. Dysponujemy, jak si™ to dzisiaj
okre∂la, „high-tech“ – prezyzyjnym nastawieniem kierunkowego s¬yszenia, wolnym od przydΩwi™ków i szumów.
Sensacyjnym ∂rodkiem do osiågni™cia tego efektu jest oddzielenie naszego ucha od kostnego po¬åczenia z ko∂çmi
czaszki. Ko∂ci naszego ucha umocowane så do czaszki jedynie przy pomocy w¬ókien tkanki ¬åcznej tak, †e drgajå swobodnie i nie mogå przenie∂ç wychwytanych przez czaszk™
fal dΩwi™kowych. Ca¬y ten system przypomina czu¬y sejsmograf, przy pomocy którego geolodzy mogå odbieraç fale
sejsmiczne powsta¬e wskutek trz™sieµ ziemi nawet w bardzo
odleg¬ych regionach kuli ziemskiej.
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Kostki s¬uchowe: m¬oteczek, kowade¬ko i strzemiåczko,
posiadajå zatem u nas innå struktur™. Wieloryby z podrz™du
z™bowców wykorzystujå dla echolokacji bardzo wielkie
cz™stotliwo∂ci, przy których b¬ona b™benkowa nie mo†e ju†
efektywnie pracowaç. Dlatego brakuje im takiej b¬ony lub
te† ró†ni si™ ona znacznie od Waszej. Fiszbinowce nie potrzebujå echolokacji i dlatego pos¬ugujå si™ bardzo niskimi
cz™stotliwo∂ciami (50 herzów i poni†ej). Fala dΩwi™kowa
o tak niskiej cz™stotliwo∂ci posiada w wodzie znaczny
zasi™g. Porozumiewanie si™ w wodzie jest zatem mo†liwe
nawet na odleg¬o∂ci powy†ej 100 kilometrow. To jest mniej
wi™cej tak, jak by∂cie chcieli krzyknåç do kogo∂, bez u†ycia
telefonu, na odleg¬o∂ç pomi™dzy Warszawå a ˆodziå.
Odczytuj™ ju† z Waszych ust nast™pne pytanie; chcieliby∂cie wiedzieç, co te† my mo†emy nadawaç na tych pasmach cz™stotliwo∂ci, które nam Stwórca przydzieli¬. Ten
temat odst™puje humbakowi, gdy† jego utwory majå ju†
koncertowe warto∂ci.

Humbak – mistrzowski ∂piewak oceanów
Komponowaç i odtwarzaç bez fortepianu i nut: Nie jeste∂my
w †adnym przypadku niemi, jak Wasze przys¬owiowe ryby,
przeciwnie, posiadamy wielkie zdolno∂ci g¬osowe. Obok
Waszych utalentowanych muzyków jeste∂my jedynymi
ziemskimi stworzeniami, które Bóg obdarzy¬ talentem komponowania. Nasze ∂piewy nie så wcale wariacjami jakiej∂
jednej, konkretnej melodii; så one tak ró†ne, jak utwory
Beethovena czy Beatlesów. Nasza muzyka sk¬ada si™ z cyklicznie powtarzajåcych si™ melodii. Komponujåc, trzymamy
si™ oko¬o tuzina sta¬ych regu¬. Ka†dego roku pojawia si™
jaki∂ nowy „hit“. W odch¬aniach oceanów potrafimy si™ bez
trudu porozumiewaç na odleg¬o∂ci wi™ksze ni† 100 km.
Dlatego, †e nasze ∂piewy nale†å do tych, które wywierajå
najwi™ksze wra†enie (a nasze dΩwi™ki så, w∂ród dΩwi™ków
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wydawanych w ∂wiecie zwierzåt, najbardziej wzruszajåce),
badacze amerykaµscy nagrali je w stereo, przy pomocy podwodnych mikrofonów. Zgromadzili oni w mi™dzyczasie
pokaΩnå ta∂motek™ ze ∂piewami wielorybów. Wybór tych
∂piewów wyda¬a równie† pewna amerykaµska firma na
p¬ycie d¬ugograjåcej. My, humbaki, jeste∂my ponadto znani
ze swojej szczególnej metody po¬owów:
Po¬owy z g¬ówkå: Stosujemy szczególnie wyrafinowanå
metod™ zdobywania po†ywienia. P¬ywamy, jak po zwojach
wznoszåcej si™ spirali, wokó¬ chmary kryla. Jednocze∂nie
wydmuchujemy, precyzyjnie dozujåc, powietrze przez nos,
przez co ten ma¬y, morski skorupiak otoczony jest jak ustawionymi sieciami. Raczki uciekajå przed p™cherzykami
powietrza i zbierajå si™ w centrum owego cylindra. Ledwie
kråg, zakre∂lony p™cherzykami powietrza, osiågnie powierzchni™ wody, ∂pieszymy ku górze z otwartå szeroko
paszczå. Mojemu olbrzymiemu czerpakowi wodnemu nie
ujdzie nic. Przed po¬kni™ciem przecedzam i wyciskam na
boki, przez fiszbiny, nadmiar wody. Zdobycz pozostaje
w fr™dzlach mojego aparatu filtracyjnego – w fiszbinach.
W ten sposób przefiltrowuj™ cetnarami po†ywienie z morza.
Fiszbiny – du†ego formatu sito dla morskich skorupiakow: takim wi™cierzem (do ¬owienia ryb) dysponujå wszystkie fiszbinowce. Fiszbiny så jedynå tego rodzaju konstrukcjå w ∂wiecie zwierzåt. Ca¬y organ zbudowany jest
z 270 do 400. p¬yt rogowych o trójkåtnym przekroju, wyrastajåcych z górnej szcz™ki. Dó¬ ka†dej z tych p¬yt jest delikatnie, jak ptasie pióro, wystrz™piony. Wyjåtkowo du†å
powierzchniå filtracyjnå dysponujå wieloryby g¬adkoskóre,
których g¬owa stanowi ponad 30 % d¬ugo∂ci ca¬ego cia¬a.
Z tym du†ym wi™cierzem p¬ynå one przez morskie fale, by
czerpaç z powierzchni wody pokarm jak ∂mietan™. Ka†dy
z 350. fiszbinów wieloryba grenlandzkiego ma oko¬o 4,5
metra d¬ugo∂ci. Jeden wieloryb potrafi odfiltrowaç z 10 000
metrów sze∂ciennych wody morskiej oko¬o jednej tony morskich skorupiaków.
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Teraz musz™ Wam koniecznie przedstawiç jeszcze jednego z moich krewniaków, któremu bezkonkurencyjnie nale†y
przyznaç z¬oty meda¬ w p¬ywackim maratonie. Pos¬uchajcie
sami, co go do takich nieporównywalnych osiågni™ç motywuje:

P¬ywacze – „przelotne ptaki“ oceanów
My, p¬ywacze, jeste∂my w∂ród wszystkich ssaków absolutnymi rekordzistami w pokonywaniu du†ych odleglo∂ci –
w¬a∂nie w p¬ywaniu. Czynimy to podobnie jak przelotne
ptaki, podejmujåc si™ pokonaç corocznie tras™ 10 000 kilometrów: z Morza Arktycznego przez Cie∂nin™ Beringa,
wd¬u† Aleutów i amerykaµskich wybrze†y Oceanu Spokojnego, a† do meksykaµskiego Pó¬wyspu Kalifornijskiego.
Punktualnie, w ¤wi™ta Bo†ego Narodzenia, osiågamy kalifornijskie miasto San Diego. Nie lecimy w formacjach
w kszta¬cie litery V, jak siewka z¬ota (pluvialis dominica fulva), ale w grupie oko¬o 40. zwierzåt tworzymy pokaΩnå
armad™, która niezachwianie, z szybko∂ciå 185 km w ciågu
doby, steruje do zamierzonego celu.
Dlaczego w¬a∂ciwie udajemy si™ w tak odleg¬å podró†,
która wraz z drogå powrotnå wynosi przecie† 20 000 kilometrów? Zwróçcie, prosz™, uwag™; to jest przecie† po¬owa
d¬ugo∂ci równika albo trasa, jakå w ciågu roku przebywacie
swoim samochodem, je†eli cz™sto podró†ujecie. My∂licie
zapewne, †e na po¬udniu znajdujemy w tym czasie obfite
Ωród¬a pokarmu? Nie, nie, przyczynå jest co∂ zupe¬nie przeciwnego: tam nie znajdujemy dla nas prawie nic do jedzenia.
Podejmujemy zatem – zmuszeni sytuacjå – prawie sze∂ciomiesi™czny okres postny.
Czynimy to tylko dla dobra naszych dzieci. W koµcu stycznia bowiem wielorybie matki wydajå na ∂wiat potomstwo,
i wtedy w¬a∂nie musimy osiågnåç p¬ytkie wody u wybrze†y
Pó¬wyspu Kalifornijskiego, w okolicy San Ignacio. Teraz
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ju† rozumiecie, dlaczego my, wieloryby, obchodzimy urodziny prawie w tym samym dniu. Nasz noworodek ma
w momencie urodzenia 4,5 metra i wa†y prawie 1,5 tony.
Brak mu jednak warstwy t¬uszczowej, ktora chroni¬aby go
przed zimnem Morza Arktycznego. Dzi™ki 200. litrom mleka „wtryskiwanym“ mu codziennie przez matke, m¬ode
przybiera 20 kilogramów na wadze. Takie „maluchy“
pobierajå przez okres 8 miesi™cy wybitnie po†ywne mleko.
W czasie dwu miesi™cy pobytu w „pokoju dziecinnym“,
którym w tym przypadku så ciep¬e wody u wybrze†y Dolnej
Kalifornii, çwiczymy je w skutecznym p¬ywaniu, by potem
zdolne by¬y pokonaç trudy podró†y powrotnej na dalekå
pó¬noc. To dzieje si™ podczas zupe¬nego postu wielorybiej
matki.
Równie† ojcowie odbywajå t™ d¬ugå, postnå w™drówk™.
Potrzebujemy ich dla obrony w czasie podró†y powrotnej
przed atakujåcymi orkami (orcinus orca), a ponadto w tym
czasie wypada nasz bardzo krótki okres godowy. Po powrocie na Morze Arktyczne nasz g¬ód staje si™ niezaspokojony;
wtedy znowu po¬ykamy cetnarami kryla i zak¬adamy pokaΩnå, wielodecymetrowå warstw™ t¬uszczu. T¬uszcz s¬u†y
nam nie tylko jako izolacja przed ch¬odem, ale w czasie
nast™pnej, punktualnie podj™tej podró†y postnej, stanowi
koniecznå rezerw™ pokarmowå.
Wynik ewolucji czy te† stworzeni bezpo∂rednio?
Wielu Waszych uczonych wierzy, †e jako by¬e ssaki lådowe,
wrócili∂my do wody. Po lepszym poznaniu si™ spostrzegli∂cie jednak zapewne, †e posiadamy wiele niezwyk¬ych
szczegó¬ów budowy i dysponujemy innymi, oryginalnymi
w¬a∂ciwo∂ciami, których ssakom lådowym brak.
Pomy∂lcie tylko o:
– naszym porodzie po∂ladkowym,
– naszym karmieniu mlekiem pod wodå,
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naszym wyposa†eniu do nurkowania,
naszych zdolno∂ciach do komponowania,
konstrukcji naszego ucha,
naszym nosie,
naszym aparacie filtrujåcym wod™,
naszej postnej podró†y.

Nie, nie: w po¬owie ukszta¬towane wyposa†enie do nurkowania by¬oby niewystarczajåce. Bez kompletnego aparatu
filtrujåcego wod™ musia¬bym zginåç z g¬odu, a przy innym
po¬o†eniu w czasie porodu nawet by∂cie mnie nie poznali.
Je∂li o mnie chodzi, trzymam si™ tezy, †e mam wielkiego
i genialnego Stwórc™, który mnie mistrzowsko stworzy¬:
„Wiele cudów uczyni¬e∂, Panie, Bo†e mój, A w zamys¬ach
twoich wobec nas nikt ci nie dorówna.“ (Ps. 92,6). Na poczåtku obja∂ni¬em Wam, dlaczego wskazujemy na zmartwychwstanie Jesusa. Teraz chcia¬bym Wam jeszcze powiedzieç, †e my z Panem Jezusem jeste∂my równie† w inny
sposób zwiåzani. Przeczytajcie raz, prosz™, poczåtek Ewangelii ∂w. Jana:
„Na poczåtku by¬o S¬owo, a S¬owo by¬o u Boga, a Bogiem by¬o S¬owo. Ono by¬o na poczåtku u Boga. Wszystko
przez nie powsta¬o, a bez niego nic nie powsta¬o, co powsta¬o.“ (Jan 1,1-3)
Je†eli nic i absolutnie nic nie jest wyj™te spod twórczego
dzia¬ania Jezusa, to równie† i nie my, wieloryby. Jezus
Chrystus jest nie tylko Waszym Stwórcå, lecz równie† naszym.
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3. Lis, który sk¬ada jaja?
Co my∂licie o lisie, który podwini™tym ogonem przyciska
do brzucha zebranå traw™ i li∂cie, transportuje ten materia¬
do swojej jamy, wy∂cie¬a nim g¬™bokie, mi™kkie gniazdo
i sk¬ada w nim jaja? Albo, co my∂licie o lisie, który ka†dego
dnia godzinami nurkuje na dno rzeki, przedtem jednak
zamyka szczelnie oczy, uszy, nos i mimo to jego po¬ów jest
obfity? – To wyobra†enie wydaje Wam si™ absurdalne?
Mnie nie.
Przede wszystkim nie jestem lisem, chocia† moje futro
jest równie pi™kne jak jego! Jedynie wielko∂ç nie bardzo si™
zgadza. Od g¬owy do czubka ogona mierz™ tylko nieca¬e pó¬
metra. Wykopuj™ jednak jamy, tyle, †e zawsze w skarpie
brzegu rzeki. Tam przesypiam prawie ca¬y dzieµ. Bardzo
rzadko wyciågam si™ w s¬oµcu i z oddaniem przeczesuj™
pazurami tylnej ¬apy moje futro. Teraz ju† wiecie, †e do lisa
podobny jestem tylko z daleka.

Mieszaniec jako orygina¬
Posiadam za to wiele cech wspólnych z innymi zwierz™tami.
(Je†eli na tej podstawie b™dziecie wnioskowaç o pokrewieµstwie, prosz™ bardzo!) Mój ogon podobny jest do ogona
bobra. „Jadowite ostrogi“ mojego ma¬†onka mogå pochodziç od †miji. B¬ona pomi™dzy palcami mog¬aby byç od †ab,
a dziób od kaczki. Ten dziób jest ponadto naszym bardzo
wa†nym organem – nie tylko ze wzgl™du na pobieranie
pokarmu. Jemu zawdzi™czam mojå nazw™ – dziobak.
Sk¬adam jaja jak ptak, ale m¬ode karmi™ mlekiem jak kotka. Potrafi™ p¬ywaç jak ryba, w ziemi natomiast drå†™ nory
jak kret.
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Na drzewie rodowym brak dla nas miejsca
Tak, macie racj™! Gdyby mi si™ tak przyglådnåç, mo†na
dostaç zawrotu g¬owy. Gdzie te† w¬a∂ciwie nale†ymy – do
ryb albo do ptaków, do ssaków albo do w™†y? Ostatecznie
od ka†dego co∂ posiadamy. Niektórzy naukowcy twierdzå,
†e jeste∂my, oko¬o 150 milionów lat starå formå przej∂ciowå
pomi™dzy gadami i ssakami, która si™ tak do koµca nie ukszta¬towa¬a. Jak na taki wiek jeste∂my jednak dobrze rozwini™ci, nie sådzicie? Naukowcy, którzy mnå si™ zajmowali,
byli zaskoczeni moim nowoczesnym wyposa†eniem i wyjåtkowymi zdolno∂ciami. Nie mogå sobie tego u tak „starej“,
†ywej istoty wyt¬umaczyç i så niepewni co do tego, na której
ga¬™zi drzewa rodowego mnie zawiesiç. Z tego zawieszania
i tak sobie nic nie robi™. Nie nale†™ do jakiegokolwiek drzewa genealogicznego, uwa†am si™ bowiem za mistrzowski
twór fantastycznego artysty: Boga. I ja te† wiem, †e nie
jestem jedynym jego znaczåcym dzie¬em. Wy równie† powstali∂cie z jego r™ki ...

W Europie nieznani
Do XIX wieku byli∂my w Europie zupe¬nie nieznani. Kiedy
dotar¬y tu pierwsze informacje o nas, naukowcy wzbraniali
si™ uwierzyç w egzystencj™ takiego unikatu. Obawiali si™, †e
stali si™ ofiarå oszustwa i raczej przypuszczali, †e kto∂ bardzo zr™cznie umocowa¬ do korpusu bobra skórzany dziób
i b¬ony p¬awne. My jednak istniejemy naprawd™. Pochodzimy ze wschodniej Australii; tam jeszcze znajdujemy pod
dostatkiem ∂wie†ej wody, a wi™c w lagunach i prådach rzek
czujemy si™ jak w domu.
Przyznaj™: nie u¬atwia¬em badaczom ich pracy. Kto mnie
chcia¬ zobaczyç, musia¬ nocå podå†yç za mnå do wody.
W niej ¬owi¬em z zamkni™tymi oczami. Kto∂, kto mnie
naprawd™ zdo¬a¬ zobaczyç, móg¬ zauwa†yç, jak zr™cznie
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op¬ywam ka†då przeszkod™, jak precyzyjnie chwytam
krewetki lub inne bezkr™gowce, by je zgromadziç w moich
torebkach policzkowych. Z zewnåtrz móg¬by potem obserwowaç, jak wynurzam si™ z wype¬nionymi policzkami, jak
raz po razie wypró†niam zawarto∂ç „torebki“ do pyska
i potem z przyjemno∂ciå po†eram. W ten sposób potrafi™
ka†dego dnia zje∂ç tyle, ile wynosi po¬owa ci™†aru mojego
cia¬a. Mo†ecie sobie wyobraziç ile pokarmu musieliby∂cie
codziennie przyjåç?

Fascynujåcy dziób
W koµcu jeden z badaczy wpad¬ na pomys¬ by dok¬adniej
zbadaç mój dziób. Stwierdzi¬, †e ca¬a mi™kka powierzchnia
naszpikowana jest tysiåcem ma¬ych otworów. W ka†dy
otwór wbudowa¬ Stwórca drobniutki t¬oczek zaworka,
po¬åczony z bardzo czu¬ym nerwen. W ten sposób bodziec
dotykowy przesy¬any jest bezpo∂rednio do mózgu, a ja mog™ reagowaç silniej, ni† na bodziec odebrany moim okiem,
uchem lub jakåkolwiek innå cz™∂ciå mojego cia¬a.
Posiadajåc jednak tylko te mechanoreceptory (tak uczeni
nazywajå odbiorniki bodΩców), móg¬bym zareagowaç dopiero wtedy, gdybym tråci¬ o przeszkod™. Tak jednak nie
jest. Badacze musieli si™ mocno natrudziç, by natrafiç na
∂lad nast™pnej tajemnicy Stwórcy.
Mój wspania¬y Pan umie∂ci¬ pomi™dzy receptorami dotykowymi na moim dziobie równie wspania¬e wytwory reagujåce na bodΩce elektryczne. Te sensory zale†ne så od pewnych gruczo¬ów, które wydzielajå ∂luz i dlatego funkcjonujå
tylko pod wodå. Do tego dochodzå jeszcze specjalne
zakoµczenia nerwowe, które równie† reagujå na s¬abe prådy
elektryczne.
Wierzycie naprawd™, †e tak wyrafinowane rozwiåzania
så wynikiem przypadku i konieczno∂ci, mutacji i selekcji,
albo, †e wszystko jako∂ samo z siebie powsta¬o? Wed¬ug
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mnie, przypadek nie mo†e niczego stworzyç. Mutacje
obejmujå tylko rzeczy, które så szkodliwe dla organizmu,
a selekcja odbywa si™ jedynie w obr™bie tego, co ju† istnieje.
Zatem tå drogå nie powstaje nic nowego.
W czasie p¬ywania ko¬ysz™ moim dziobem, tam i z powrotem, dwa do trzech razy na sekund™. W ten sposób
wychwytuj™ nawet bardzo delikatne impulsy elektryczne,
które emitujå raki i inne drobne zwierz™ta, i mog™ natychmiast ruszaç do szturmu.

Ciep¬ochronne ubranie do nurkowania
Innå specjalno∂ciå, wartå wspomnienia, jest moja zdolno∂ç
do regulowania temperatury. Równie† zimå potrzebuj™
pokarmu i musz™ codzienne przez kilka godzin zanurzaç si™
w lodowatej wodzie. ®adne inne zwierz™ nie jest w stanie
wytrzymaç tak d¬ugotrwa¬ego nurkowania. Stwórca wyposa†y¬ mnie jednak w ow¬osiony ubiór do nurkowania. Ten
ubiór chroni mnie przed zimnem lepiej ni† futro niedΩwiedzia polarnego. Dodatkowo potrafi™ znaczåco zmieniaç
intensywno∂ç przemiany materii tak, †e po kilku godzinach
przebywania w wodzie o temperaturze bliskiej zera w skali
Celsiusza, temperatura mojego cia¬a wynosi jeszcze 32 stopnie.

Niebezpieczna trucizna
Ka†dy m™ski osobnik dziobaka otrzyma¬ od Stwórcy po jednej, pustej w ∂rodku, d¬ugiej na 1,5 centymetrów, ostrodze
na tylnej koµczynie. Ostroga zawiera bardzo silnå trucizn™.
Taka strzykawka z truciznå jest w ca¬ej gromadzie ssaków
zupe¬nie nieznana. Trucizna produkowana jest przez gruczo¬
umieszczony na udzie. Wasi badacze niewiele jeszcze wiedzå, w jakim celu zostali∂my tak wyposa†eni. Te ostrogi,
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skierowane do wewnåtrz, wykorzystuje mój partner do walki z osobnikiem tej samej p¬ci, w obronie naszego rewiru.
Nie musz™ dodawaç, †e owa trucizna jest bardzo mocna.
Pies, który zostanie zraniony ostrogå, ginie w krótkim czasie
w wyniku pora†enia serca i oddechu. S¬ysza¬em o pewnym
uczonym, który testowa¬ dzia¬anie tej trucizny, aplikujac
sobie dawk™ 0,05 mililitra (1 ml = 1 cm3). Wstrzyknå¬ on
sobie owå dawk™ do przedramienia, opowiadajåc nast™pnie
o szalonym bólu.

Przy pomocy ogona i stóp
Stwórca da¬ garb wielb¬ådowi, mnie za∂ podarowa¬ p¬aski
ogon. Jako magazyn t¬uszczu, jest zatem mój ogon doskona¬ym zbiornikiem materia¬u nap™dowego. Ponadto s¬u†y
mi w czasie p¬ywania i nurkowania jako ster. Je†eli za∂ przebywam na lådzie, potrafi™ go podwinåç pod siebie, przycisnåç nim do brzucha ró†ne, potrzebne rzeczy i w taki niezwyk¬y sposób transportowaç je do mojej budowli.
B¬ony p¬awne nie så niczym szczególnym, posiadajå je
te† zwierz™ta lådowe i ptaki. U mnie jest to jednak urzådzenie wyjåtkowo wyrafinowane. Wiadomo, na lådzie b¬ony
p¬awne så ma¬o przydatne. Raczej så przeszkodå i utrudniajå
bieganie. Ja potrafi™ je jednak wychyliç do ∂rodka i, przy
pomocy tak uwolnionych pazurów u stóp, biegaç w najlepsze, wspinaç si™ i grzebaç w ziemi. Mam zwyczaj budowaç
mój dom w stromej skarpie brzegu nad wodå. Korytarze
wej∂ciowe robi™ tak ciasne, †e w czasie wchodzenia ∂ciany
wyciskaja mi wod™ z futra. Musicie przyznaç: praktyczne
urzådzenie.
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Sk¬adaç jaja i m¬ode karmiç mlekiem
Jeszcze jedno: kiedy nadejdzie nasz okres godowy, samiec
¬apie lekko mój ogon w dziób i potem przez kilka dni
p¬ywamy w takim tandemie po kr™gu. To jest nasz rytua¬
godowy. W mi™dzyczasie, w moim lewym jajowodzie w™druje kilka jaj 4. milimetrowej wielko∂ci. Tam zostajå zap¬odnione nasieniem mojego ma¬†onka i otrzymujå pierwszå,
delikatnå b¬onk™ jako ochron™. Te jaja (najwy†ej trzy)
w™drujå nast™pnie do mojej macicy, gdzie otrzymujå drugå
b¬onk™. Kiedy osiågnå wielko∂ç 12. milimetrów, otrzymujå
swojå trzeciå i ostatniå b¬onk™. Poprzez te zdumiewajåce
b¬onki od†ywiajå si™ moje m¬ode – bez p™powiny.
Dla mojego potomstwa nie ma jakiego∂ specjalnego
wyj∂cia na ∂wiat. Musz™ je przepchnåç przez ten otwór,
którym normalnie wydalam ekstrementy. Dlatego te† potrzebna jest owa os¬ona z trzech b¬on. Lepkie jaja lådujå na
moim brzuchu, a ja przyciskam je od razu moim ogrzewajåcym ogonem. Tak to m¬ode rozpoczynajå swoje †ycie poza
moim organizmem.
Na górnej szcz™ce moich „ma¬ych“ pozwoli¬ Stwórca
w mi™dzyczasie wyrosnåç malutkiemu zåbkowi. Przy pomocy tego zåbka mogå przeciåç owå mi™kkå, gumowatå
pow¬ok™ jajowå. Podwini™ty ogon przytula je ciågle jeszcze
mocno do mojego brzucha. Po dwu dniach zaczynam je karmiç mlekiem. Ale wyobraΩcie sobie, nie posiadam sutek.
Mleko wyp¬ywa z gruczo¬ów u nasady w¬osów. M¬ode spijajå je z sier∂ci swoim mi™kkim dziobem.
Moje mleko jest zdumiewajåco bogate w †elazo (zawiera
60. krotnie wi™cej †elaza ni†eli mleko krowie). To Stwórca
spreparowa¬ taki pokarm, bo wåtroba m¬odych jest jeszcze
za ma¬a, by mog¬a zgromadziç potrzebny zapas tego wa†nego pierwiastka chemicznego.
To wszystko jest wystarczajåco przekonujåce; nie jestem
bynajmniej prazwierz™ciem, nad którym prze∂liznå¬ si™ czas.
Mój Stwórca wyposa†y¬ mnie doskonale do †ycia w ∂rodo42

wisku wschodnich wybrze†y Australii, które traktuj™ jako
mój dom rodzinny.
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4. Mali, domowi towarzysze Boga
Mój ojciec przyfrunå¬ z t¬ustym kåskiem w dziobku. Jak
jaki∂ pióropusz zwisa¬a mu zdobycz z prawej i z lewej
strony. Natychmiast rozwar¬am moje gard¬o tak szeroko, jak
tylko mog¬am. Ale on nawet nie my∂la¬ o tym, by mnie
nakarmiç. Chciwie zatem przesun™¬am si™ przez otwór
wylotowy gniazda, by pochwyciç zdobycz. Ojciec odsunå¬
si™, a ja wypad¬am z piskiem. Przez mgnienie oka próbowa¬am jeszcze zaczepiç si™ pazurkami o niego. Ze zwåtpieniem poruszajåc skrzyde¬kami, spada¬am jednak nadal. Na
krótko przed spodziewanym zderzeniem z ziemiå poczu¬am
nagle, †e potrafi™ fruwaç. Niezdarnie, ciågle si™ zataczajåc,
podå†y¬am za moim ojcem na pobliskå ga¬åΩ. Po chwili
odpoczynku odwa†y¬am si™ sama na skok. Pofrun™¬am za
nim, na∂ladujåc wszystkie zakr™ty i ko¬ysania, loty w gór™
i znowu w dó¬. Potem spróbowa¬am powróciç do domu.
Oczywi∂cie nie uda¬o si™ to od razu. Dopiero, kiedy mi
ojciec pomóg¬, sapiåc, wdrapa¬am si™ do przyklejonego do
∂ciany gniazda – bardzo zm™czona.

Moje nazwisko
Jestem jaskó¬ka, dok¬adnie powiedziawszy, jaskó¬ka oknówka – „delichon urbica“. Moje niemieckie nazwisko – Mehlschwalbe* – pochodzi od tego, †e jestem od spodu nieskazitelnie bia¬a, w odró†nieniu od mojej krewnej, jaskó¬ki
dymówki. Od niej ró†ni™ si™ tak†e ogonem, który, bez
owych d¬ugich, b¬azeµskich w¬óczni, wyglåda o wiele ¬adniej, nie uwa†acie? Sådz™ ponadto, †e lepiej gniazda przyklejåç na zewnåtrz budynków, niΩli, razem ze zwierz™tami,

* (das) Mehl – måka, (die) Schwalbe – jaskó¬ka.
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mieszkaç w jednym chlewie. Moja ¬aciµska nazwa równie†
wskazuje na to, †e naukowcy te† så tylko ludΩmi. W¬a∂ciwie
nazwa wywodzi si™ z greckiego „he chelidon“, co oznacza
„jaskó¬ka“. Kto∂ jednak poprzestawia¬ literki i z „chelidon“
powsta¬o „delichon“, co ju† nie ma †adnego sensu. To za∂,
†e †yj™ w pobli†u ludzi, zosta¬o udokumentowane drugim
cz¬onem mojej nazwy, „urbica“, tj. nale†åca do miasta.

Mi™∂nie umo†liwiajåce latanie
Wiecie dlaczego ptaki mogå lataç? Latanie nie jest wcale
takie ¬atwe, jakby si™ to wydawa¬o. Ca¬y nasz organizm
dostosowany zosta¬ przez Stwórc™ do latania, bo same pióra
nie wystarczå. Bez trudu potrafimy poruszaç jednocze∂nie
obydwoma skrzyd¬ami, w gór™ i w dó¬. Wi™kszo∂ç czworono†nych porusza na przemian swoimi przednimi koµczynami. Równie† i Wy poruszacie tak swoimi ramionami
w czasie chodu – zupe¬nie bezwiednie. Drobnostka, jednak
bez owej instynktownej jednoczesno∂ci nie mog¬abym
przefrunåç nawet jednego metra. Nasze przednie koµczyny
musimy poruszaç bardzo szybko. Rekordzistå jest nasz
najmniejszy kolega, drobniutki, tylko 3 centymetrowy koliber. Jemu udaje sie poruszaç skrzyd¬ami, tam i z powrotem,
80 razy w ciågu sekundy. Gdyby∂cie dysponowali mocå,
w porównaniu z ci™†arem Waszego cia¬a, odpowiedniå
mocy tego ptaszka, mogliby∂cie wówczas w ciågu jednej
sekundy bez trudu np. podnie∂ç ci™†ar równy 56 workom
cementu na wysoko∂ç jednego metra. Widzicie zatem, †e do
latania potrzebna jest bardzo du†a si¬a. Mi™∂nie naszego
aparatu lotu – w odniesieniu do wielko∂ci mojego cia¬a –
nale†å do najsilniejszych mi™∂ni, jakie tylko wyst™pujå
w ∂wiecie zwierzåt.
Naukowcy stwierdzili, †e orze¬ produkuje 0,1 kilowata
mocy nominalnej. Przyznaj™, nie jestem w stanie osiagnåç
takiego wyniku. Ale zgadnijcie jak du†å mocå dysponuje
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normalny cz¬owiek. Wynosi ona, wypisz wymaluj, tyle, ile
moc normalnego or¬a. Z takim n™dznym osiågni™ciem nie
byliby∂cie w stanie ani minuty utrzymaç si™ w locie ∂lizgowym, co† dopiero mówiç o zdolno∂ci do aktywnego lotu.

Moje pióra ...
wydajå si™ Wam zapewne jako co∂ zupe¬nie zwyczajnego.
Przypatrzcie si™ jednak swojej w¬asnej skórze z tymi paroma
w¬oskami na jej powierzchni. Przyjrzyjcie si™ sier∂ci ∂winki
morskiej, ¬uskom karpia, zimnej skórze †aby – nic z tego nie
przewy†sza naszego upierzenia pod wzgl™dem skomplikowanej budowy, lekko∂ci czy urody. Zapewne s¬yszeli∂cie
o pewnej teorii, wed¬ug której nasze pióra rozwin™¬y si™
z ¬usek gadów. Nie, w to nie mog™ uwierzyç. Ja popieram
Wasze wyznanie wiary, które g¬osi: wierz™, †e stworzy¬
mnie Bóg wraz z innym stworzeniem.
WeΩcie jedno z naszych piór do r™ki, popatrzcie na nie
przez mocne szk¬o powi™kszajåce, lub jeszcze lepiej, przez
mikroskop i przyjrzyjcie si™ jego budowie. Zobaczycie
wówczas genialne, a dla Waszych konstruktorów lotniczych,
niepowtarzalne po¬åczenie wytrzyma¬o∂ci, elastyczno∂ci
i owej przys¬owiowej lekko∂ci.
Z mojej rogowej dudki wyrastajå w ka†då stron™ setki
równoleg¬ych ga¬åzek. U †urawia jest ich oko¬o 650. To
mo†ecie dostrzec i w razie konieczno∂ci policzyç go¬ym
okiem. Ale z ka†dej z tych 650 ga¬åzek wystajå znowu setki
„promyków“, do góry i w dó¬. Jest ich ponad pó¬tora miliona. By, pomi™dzy tymi z dwu stron wystajåcymi ga¬åzkami,
powietrze nie przep¬ywa¬o bez efektu, potrzebny jest pewien
mechanizm, który je elastycznie powiå†e. Mój Stwórca
dokona¬ tego przy pomocy specjalnego „zamka b¬yskawicznego“.
Na dolnej stronie ka†dej ga¬åzki znajdujå si™ setki ¬ukowato zakrzywionych rynienek, tzw. ¬uki promieniste. Pióro
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†urawia posiada ich oko¬o 600. Dok¬adnie do nich pasujå
promieniste haczyki, umieszczone na górnej stronie såsiedniej ga¬åzki. Najcudowniejsze jest to, †e owe haczyki mogå
si™ w tych ¬ukach swobodnie tam i z powrotem poruszaç,
przez co chorågiewka pióra mo†e si™ wydatnie poszerzaç
lub zw™†åç. Jest to w¬asciwo∂ç bardzo wa†na dla lotu szybowcowego. Je∂li si™ ten delikatny „zamek b¬yskawiczny“
nawet troch™ niepotrzebnie otworzy, mog™ wszystko moim
dziobem bez trudu naprawiç. Czy† nie ∂wiadczy to o wspania¬o∂ci mojego Stwórcy?

Moje skrzyd¬a
Na powierzchni no∂nej skrzyd¬a, którå op¬ywa strumieµ
powietrza, powstajå si¬y wznoszenia. To opisuje pewna
bardzo skomplikowana teoria, którå nie chcia¬abym Was
zanudziç. Frapujåce jest jednak to, †e w odró†nieniu od
Waszych samolotów, jestem w stanie zmieniaç profil mojego skrzyd¬a, przez odpowiednie ustawienie puchu pióra na
jego przedniej kraw™dzi. Powi™ksza to jeszcze bardziej si¬™
no∂nå. Oczywi∂cie, jest to mo†liwe tylko wtedy, gdy znajduj™ si™ w powietrzu. Gdyby moje pióra by¬y sztywno umocowane, mog¬abym skrzyd¬ami np. uderzyç w dó¬ i w ten
sposób uzyskaç potrzebny nap™d, ale ju† w nast™pnej chwili
musia¬abym je podnie∂ç do góry i przez to ci∂ni™ta zosta¬abym w dó¬.
Mój Stwórca zadba¬ o to, by w momencie, kiedy podnosz™ skrzyd¬a, uleg¬y one automatycznie skr™ceniu, tak jak
pasma †aluzji, i przepu∂ci¬y powietrze. W czasie uderzenia
w dó¬, zamykaja si™ ponownie, a ja potrafi™ si™ wznie∂ç
wysoko w powietrze. Dlatego, †e moje skrzyd¬a, podobnie
jak ∂mig¬o samolotu, så jeszcze lekko skr™cone, uzyskuj™,
z ka†dym uderzeniem, pewien ruch do przodu.
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Sztuka latania
Wiecie ju†, †e Stwórca zbudowa¬ nas jako doskona¬e samoloty. Niektórzy ornitolodzy przypuszczali nawet, †e mo†emy
w powietrzu przenocowaç, bo te† nieraz ca¬ymi nocami nie
wracamy do swoich gniazd. To prawda, wi™kszå cz™∂ç naszego †ycia przebywamy w powietrzu. Poruszamy si™ lotem
strza¬y. A je†eli zmuszone jeste∂my ratowaç nasze †ycie,
wznosimy si™ tak szybko w gór™, †e nawet soko¬y nie mogå
nas dogoniç. Dlatego, †e szybko∂ç naszego lotu musimy stale dopasowywaç do aktualnych okoliczno∂ci, podarowano
nam umiej™tno∂ç zwi™kszania albo te† zmniejszania si¬y
no∂nej skrzyde¬.
Nasz Stwórca udoskonali¬ jeszcze szczególne w¬asno∂ci
naszego upierzenia poprzez zastosowanie innego, wspania¬ego mechanizmu. W pobli†u dudek naszych piór lotnych
znajdujå si™ zakoµczenia dróg nerwowych, u¬o†onych
w skórze. Je†eli strumieµ powietrza obciå†a dodatkowo
pióra, nerwy przekazujå meldunek o tym do mózgu. Mózg
reaguje natychmiast rozkazem zmiany ustawienia piór.
Dzieje si™ to wszystko w u¬amku sekundy. Wi™cej ni† 1200
delikatnych mi™∂ni umocowanych jest w tym celu do nasady
piór. Wierzycie wciå† jeszcze, †e nasze pióra rozwin™¬y si™
z ¬usek gadów?

Moje p¬uca
Kiedy wchodzicie po schodach wie†y ko∂cielnej, bardzo
szybko dostajecie zadyszki. Oddychacie o wiele szybciej niz
zwykle. I u nas nie jest inaczej. W czasie spoczynku wykonuj™ oko¬o 26. oddechów na minut™. W locie zwi™ksza si™ ta
liczba do 490! S¬usznie przypuszczacie – normalny system
p¬ucny nie jest w stanie tego wytrzymaç. Nasz Stwórca
wymy∂li¬ sobie jednak dla nas co∂ niezwyk¬ego.
W czasie lotu moje p¬uca wspomagane så przez miechy
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powietrzne. Så to ró†nej wielko∂ci worki, po¬åczone zarówno z p¬ucami jak te† z odpowiednimi, pustymi komorami
w naszych ko∂ciach. W czasie kurczenia i rozpr™†ania
mi™∂ni aparatu latania worki powietrzne ∂ciskane så albo
rozdymane, w tym samym rytmie. Nape¬niajå si™ one powietrzem pod wp¬ywem ci∂nienia wiatru przeciwnego do
naszego lotu. Dzi™ki tej szczególnej konstrukcji nasze p¬uca
przewietrzane så dwukrotnie w czasie jednego oddechu
(w czasie wdechu i przy wyciskaniu powietrza z naszych
worków powietrznych). Ponadto te w¬a∂nie worki powietrzne s¬u†å jako uk¬ad ch¬odzenia dla wysoce obciå†onych
mi™∂ni lotnych i zarazem jako poduszka ochronna dla
innych organów wewn™trznych. Jest to konieczne, gdy†
w przeciwnym razie nasze wn™trzno∂ci musia¬yby si™ ciågle
przesuwaç pod w¬ywem licznych manewrów hamowania
i przy∂pieszania, a my by∂my musia¬y wymiotowaç.

Moje po†ywienie
Znajduj™ je dos¬ownnie w powietrzu. Szukajåc pokarmu dla
moich m¬odych, latam, tam i z powrotem, oko¬o 15 godzin
codziennie. Dzi™ki wåskim, spiczastym skrzyd¬om jeste∂my
tak zwrotne, †e nasze po†ywienie – owady – potrafimy
wy¬apaç dziobem w powietrzu. Zjadamy muchy i komary,
ale te† mszyce i motyle – wszystko, co si™ akurat nawinie.
W czasie tych po¬owów potrafimy wyjåtkowo szeroko
otworzyç nasz dziób. Kiedy∂, w kilka tysi™cy sztuk, potrafi¬y∂my na W™grzech oczy∂ciç du†e pole kukurydzy z czarnej mszycy – w ciågu dwóch dni. Dlatego, †e zimå u Was
owady nie wyst™pujå, musimy si™ przenosiç na ten czas
bardziej na po¬udnie. Lecimy na Bliski Wschód albo daleko,
w g¬åb Afryki. Na po¬udnie od Sahary znajdujemy wystarczajåco du†o po†ywienia. W kwietniu albo w maju wracamy
ch™tnie do naszego starego gniazda.
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Mój k¬opot
W czasie zimowej nieobecno∂ci nieraz wróble zajmujå nasze
gniazda. WyobraΩcie sobie, po powrocie z urlopu do domu,
stwierdzacie, †e kto∂ obcy zajå¬ Wasze mieszkanie. Prawdopodobnie wo¬acie natychmiast policj™. ®e tej jednak nie
mamy, musimy same przep™dziç takich okupantow. S¬usznie
przypuszczacie – nie zawsze odbywa si™ to delikatnie. Walki
så cz™sto tak zaciek¬e, †e w koµcu gniazdo spada. A kiedy∂,
musz™ to ze wstydem przyznaç, zamurowa¬y∂my przy¬apane
w naszym mieszkaniu wróble. Zgine¬y tam z g¬odu. Widzicie
zatem, †e i u nas panuje z¬o. ¤wiat bez z¬a i grzechu –
mo†ecie sobie wyobraziç, jakie to musi byç pi™kne?

Mój dom
Moje mieszkanie – w¬a∂ciwie jest to pewnego rodzaju
mieszkanie pomocnicze – widzieli∂cie ju† zapewne. Przebywam w nim tylko kilka miesi™cy w ciågu roku. Budowane
jest z pó¬p¬ynnej masy gliny, przyklejone do os¬oni™tej od
deszczów, zewn™trznej ∂ciany domostw. Cz™sto pomagajå
mi przy budowie inne jaskó¬ki, tak †e jeste∂my z budowå
gotowe po 10., najwy†ej 14. dniach. Nie mog™ przemilczeç,
†e przy tej budowie niejedno dzieje si™ bardzo „po ludzku“.
Jak tylko såsiedzi så ma¬o czujni, podkradamy im troch™
tego materia¬u, który dopiero co przykleili do swojego
gniazda. W taki sposób zaoszcz™dzamy sobie niejeden lot,
ale te† ... i oni z powodzeniem robiå to samo.
Gniazdo zabudowujemy prawie ca¬e; jedynie pod samym
sufitem zostawiamy ma¬y otwór wlotowy. Wewnåtrz wyk¬adamy je bardzo starannie mchem, ΩdΩb¬ami traw, piórami
i watå. U nas jest zawsze bardzo porzådnie i czysto. W to
mo†ecie mi bez wahania uwierzyç. Je†eli nieraz wyglåda to
inaczej, to tylko za sprawå wróbli, które si™ tam bezszczelnie zagnieΩdzi¬y.
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Wiecie, †e wyst™pujemy w Biblii? W Psalmie 84. w wierszu 4. i 5. czytamy:
„Nawet wróbel znalaz¬ domek,
A jaskó¬ka gniazdo dla siebie,
Gdzie sk¬ada piskl™ta swoje:
Tym så o¬tarze twoje, Panie Zast™pów,
Królu mój i Bo†e mój!
B¬ogos¬awieni, którzy w domu twoim mieszkajå,
Nieustannie ciebie chwalå! Sela.“
Nasi przodkowie lepili swoje gniazda na budowlach ∂wiåtyµ
w Jerozlimie. Tam, w pobli†u Boga, czuli si™ w domu. Ja za∂
wiem, †e Bóg jest wsz™dzie i dlatego jest te† w pobli†u Was.
Ciesz™ si™ tym, †e mam tak wspania¬ego Stwórc™. Z ca¬ego
serca chc™ go chwalic, jak to napisane jest w Psalmie 84,3:
„Serce moje i cia¬o wo¬a rado∂nie do Boga †ywego.“
Macie równie† swój dom w Bogu?
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5. Konkurent †arówki
Au! Zadajecie mi ból! Prosz™, nie dotykajcie moich skrzyde¬
tak mocno! Je∂li mnie tylko nie zgnieciecie, mo†ecie mnie
zatrzymaç na r™ce, ale prosz™, wypu∂cie mnie potem znowu
na wolno∂ç. Za to opowiem Wam troch™ – zgoda?
Nie by¬o zbyt trudno z¬apaç mnie tego ciep¬ego, lipcowego dnia – prawda? W ciemno∂ci, w czasie naszego lotu,
mogli∂cie nas doskonale widzieç. W ciågu dnia byliby∂my
dla Was prawie niezauwa†alni. Wtedy te† nie jeste∂my dla
Was interesujåcy – zgad¬em? Tak, wiem, to nasze ∂wiecenie
tak Was fascynuje. Je†eli mnie bardzo ostro†nie odwrócicie,
zobaczycie owe dwa zielono-†ó¬te punkty ∂wietlne na stronie brzusznej. Dlatego to w¬a∂nie dostrzegacie mnie tylko
wówczas, kiedy fruwam ponad Wami.
Teraz jednak odwróçcie mnie znowu. Au! BådΩçie†
troch™ ostro†niejsi! Jestem przecie† nie wi™kszy ni† dziesieç
milimetrów. Mo†ecie mnie swoimi grubymi palcami jedynie
delikatnie dotykaç, je†eli mnie nie chcecie rozgnie∂ç. Teraz
zapalcie swojå latark™ kieszonkowå i lepiej mi si™ przyjrzyjcie przy jej ∂wietle. Zresztå, gdyby∂cie teraz byli w Ameryce
Po¬udniowej i wzi™li na r™k™ mojego krewniaka, cucujo*,
mogliby∂cie to straszyd¬o – Waszå latark™ kieszonkowå,
spokojnie od¬o†yç. ¤wiat¬o cucujo jest tak jasne, †e mogliby∂cie w nim mnie i jego w spokoju obserwowaç. Dlatego to
niektórzy ludzie zamykajå te owady do ma¬ych klatek
i u†ywajå jako latarnie.
Technicznie nieosiagalna wydajno∂ç ∂wietlna
Jestem wprawdzie ma¬ym, niepozornym chrzåszczem, a jed-

* ¬aciµska nazwa: pyrophorus noctilucus – owad z rodziny spr™†ykowatych.

52

nak cudem z warsztatu Boga. Zwå mnie robaczek ∂wi™tojaµski (nazwy ¬aciµskie: Lampyris i Phausis). W¬a∂ciwie
jest to fa¬szywe okre∂lenie, bo nie jestem robaczkiem. Wytwarzam „zimne“ ∂wiat¬o. Bowiem w procesie tzw. bioluminiscencji nie powstaje †adne ciep¬o. To jest w¬a∂nie to, co
najbardziej zdumiewa, czego Wasi technicy do dzisiaj nie
byli w stanie odtworzyç. Normalna Wasza †arówka przemienia najwy†ej oko¬o 4 % dostarczonej energii w ∂wiat¬o,
a ∂wietlówka maksymalnie 10 %. Ta du†a reszta energii
roztrwoniona zostaje w postaci ciep¬a. Musicie przyznaç, †e
Wasze lampy så bardziej grzejnikami ni† Ωród¬ami ∂wiat¬a.
U mnie Stwórca urzeczywistni¬ najoptymalniejszå zamian™ energii w ∂wiat¬o, oznacza to, †e 100 % dostarczonej
energii zamienione zostaje w ∂wiat¬o. Lepiej naprawd™ ju†
nie mo†na.
Teraz przyjrzyjcie si™ jeszcze mojej tarczy szyjnej. Ta
chroni mojå g¬ow™ lepiej ni† kask ochronny motocyklist™.
Ponadto Stwórca tak ukszta¬towa¬ ten mocny materia¬, †e
jest on przed moimi oczami – ale te† tylko tam – zupe¬nie
przezroczysty. Przez te okna mog™ obserwowaç ∂wiat.
Tak, a teraz wy¬åczcie znowu Waszå latareczk™. Reszt™
mog™ Wam dalej opowiadaç ju† w ciemno∂ci. Widzicie te
liczne punkciki ∂wietlne, tam w trawie? To så nasze samiczki. One nie potrafiå lataç. W okresie godowym wspinajå si™
na najwy†sze ΩdΩb¬a traw. Jak tylko zbli†y si™ samczyk,
samiczka podnosi wysoko do góry ty¬ tu¬owia, zaopatrzony
w organ ∂wiecåcy. W ten sposób to zielono-†ó¬te ∂wiat¬o staje si™ z daleka widoczne i umo†liwia parzenie si™.
Do moich krewnych – tych istnieje zresztå ponad 2000
gatunków – nale†y tak†e †uk photinus pyralis*. W jego rodzinie samiczki i samce porozumiewajå si™ przy pomocy
b¬yskow ∂wietlnych. Taki b¬ysk trwa tylko sz™∂ç setnych
cz™∂ci sekundy. Warte zapami™tania jest jednak to, †e samce

* ∂wietlik pó¬nocno-amerykaµski
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emitujå b¬ysk w odst™pie co 5,7 sekundy, a samiczki odpowiadajå w odpowiednim rytmie, ale 2,1 sekundy póΩniej.
Jak mogå to ∂wiat¬o tak szybko w¬åczaç i wy¬åczaç, tego do
dziasiaj nie wie nikt.
Latem moja samiczka sk¬ada jaja w wilgotnym miejscu,
pod li∂çmi. Z nich rozwijajå si™ najpierw na wpó¬ wyro∂ni™te
larwy. Te zimujå na tym samym miejscu, przepoczwarzajå
si™, a nast™pnej wiosny „wykluwajå si™“ z nich robaczki
∂wi™tojaµskie.
Do naszych wrogów nale†å †aby. Je†eli która∂ z nich za
du†o nas po†ar¬a – niestety zdarza si™ to od czasu do czasu –
wtedy nawet ona zaczyna w ciemno∂ci ∂wieciç. To musi
komicznie wyglådaç ...! Ma to zwiåzek z tym, †e ju† nawet
nasze jaja oddajå troch™ ∂wiat¬a, naturalnie larwy i poczwarki te†.
Jak to jest mo†liwe, †e mo†emy ∂wieciç? To Was zapewne interesuje? W 1887 roku Francuz Raphael Dubois znalaz¬
w ∂wiecåcym ∂luzie ska¬otocza daktylowatego dwie substancje, które så konieczne do wytwarzania prådu. Kiedy
one wchodzå w reakcj™, powstaje ∂wiat¬o. Tak te† nazwa¬
ów Francuz jednå z nich luzyferynå, a t™ drugå luzyferazå.
Chemiczna budowa tej drugiej substancji jest jeszcze zupe¬nie niewyja∂niona. Dzi∂ wiadomo jedynie, †e zawiera ona
oko¬o 1000. jednostek aminokwasów, tzn., †e jej struktura
jest wysoce skomplikowana i niezwykle trudna do rozpoznania. Ja mog™ tylko ze zdumieniem stwierdziç, ile trudu
zada¬ sobie Stwórca dla nas, tak ma¬ych stworzeµ! Badajåc
luzyferyn™, amerykaµscy naukowcy stwierdzili ostatnio, †e
liczba utleniajåcych si™ moleku¬ tej substancji odpowiada
dok¬adnie liczbie emitowanych kwantów ∂wiat¬a. Energia
przetwarzana jest zatem rzeczywi∂cie w ca¬o∂ci w ∂wiat¬o.
– Ach, widz™, †e Was znudzi¬em, ale ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ni† mog™ to wyja∂niç.
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Roleta jako wy¬åcznik ∂wiat¬a
Opowiem Wam jeszcze co∂ innego, o czym napewno nie
wiecie. S¬yszeliscie ju† kiedy∂ o rybie-latarni (photoblepharon palpebratus steinitzi)? Nie? Ta ryba nie jest ze mnå
spokrewniona, niemniej równie† ∂wieci. Nie wytwarza
∂wiat¬a, lecz otrzymuje je od ∂wiecåcych bakterii, ktorych
∂wiat¬o powstaje drogå reakcji chemicznej, podobnie jak u
mnie. ¤wiat¬o pojedynczej bakterii jest tak nik¬e, †e nie
jeste∂cie w stanie go zauwa†yç. Dopiero kolonia, sk¬adajåca
si™ z wielu milionów bakterii, dostrzegana jest jako pochodnia. Owe bakterie umiejscowi¬y si™, w postaci owalnie uformowanego organu ∂wietlnego, pod oczami ryby. Poprzez
g™sto rozwini™tå sieç bardzo drobnych naczyµ krwiono∂nych bakterie te zaopatrywane så w energi™ i tlen. Ponadto
Stwórca zainstalowa¬ tym „∂wiecåcym rybom“ pewnego
rodzaju rolet™, czarnå powiek™, którå mogå opuszczaç i w ten
sposób „wy¬åczaç“ ∂wiat¬o. Je†eli ryba chce, mo†e w taki
sposób emitowaç sygna¬y ∂wietlne. Pomys¬y Stworcy så
nieograniczone. On pozwala ∂wiat¬u powstawaç w ró†norodny sposób.
Rozb¬yskujåce drzewa
Równie† w Po¬udniowej Azji mam krewnych. Tam, nad
rzekå, na pewnych drzewach, gromadzå si™ tysiåce ∂wiecåcych chrzåszczy, które nast™pnie, w równym rytmie,
zaczynajå b¬yskaç. Podró†ujåcy po Birmie lub Tajlandii nie
znajdujå s¬ów, by opisaç to zdumiewajåce zjawisko. Nieraz
ka†dy li∂ç na wielu såsiednich drzewach zaj™ty jest przez
jednego chrzåszcza. Mo†ecie sobie wyobraziç jak to wtedy
b¬yska. Do dzisiaj nauka nie ustali¬a dlaczego te owady tak
wspólnie b¬yskajå. Mo†liwe, †e to Stwórca pozwala Wam
si™ zdumiewaç swojå fantazjå?
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Zasada odblasku
Wróçmy jednak jeszcze raz do mnie – a potem pozwólcie mi
odlecieç. Musze Wam o tym cudownym ∂wiecåcym organie,
w który Stwórca mnie i moich krewnych wyposa†y¬, osobi∂cie opowiedzieç. W zasadzie zbudowany jest on z trzech
warstw komórek. Pierwszå tworzå komórki, których plazma
wype¬niona jest bardzo drobnymi kryszta¬ami o ostrych
kraw™dziach. Te kryszta¬y wywo¬ujå efekt ∂ciany odbijajåcej ∂wiat¬o – podobnie do efektu ∂wiat¬a odblaskowego
przy rowerze. ¤rodkowa wartswa zawiera w¬a∂ciwe komórki ∂wiecåce. Te komórki wype¬nione så zaokråglonymi
czåstkami, tzw. mitochondriami, które så miniaturowymi
elektrowniami odpowiedzialnymi za emisj™ energii. Så one
niezwykle bogato unerwione i ponadto zaopatrzone w niezliczone kanaliki oddechowe. Trzeciå, zewn™trznå warstwå
jest skóra. W tym miejscu jest przezroczysta i dlatego mog™
moim ∂wiat¬em ∂wieciç ludziom i zwierz™tom.
Kolej w miniaturze
Przyznaj™, †e nie potrafie ∂wieciç, tak jak brazylijski
chrzåszcz „kolejowy“ (Phrixothrix). U larwy tego chrzåszcza, na przodzie, ∂wiecå dwa ∂wiate¬ka pomaraµczowego
koloru. Je†eli tylko dostrze†e on niebezpieczeµstwo, w¬åcza
wówczas po bokach, z lewej i z prawej strony, rzåd jedenastu zielono ∂wiecåcych lampek i wtedy w ciemno∂ci
wyglåda jak ma¬y pociåg.
Nie wyglådam jak pociåg. Mnie kobiety nie wpinajå
sobie w w¬osy, jak czyniå to z moim po¬udniowo-amerykaµskim krewniakiem, owym cucujo. Ten bowiem ∂wieci
wieczorem jak brylant. Nie potrafi™ b¬yskaç, a moje ∂wiat¬o
jest tylko jednobarwne. Mimo to wychwalam Stwórc™, który
równie† mnie uczyni¬ ma¬ym, cudownym dzie¬em. Do¬åczcie i Wy do tego pochwalnego hymnu na cze∂ç Boga!
A teraz pozwólcie mi znowu polecieç – i ∂wieciç.
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6. Powietrzni akrobaci
My, wa†ki (odonata), nale†ymy do najbardziej frapujåcych
postaci w ∂wiecie owadów. W pe¬nym s¬oµcu latamy, polujemy, ¬åczymy si™ w pary, spó¬kujemy i sk¬adamy jaja.
Wszystko rozgrywamy przed Waszymi oczami. Chyba jednak najwi™ksze wra†enie wywierajå na Was nasze akrobatyczne loty. Mog™ Wam w tej chwili wymieniç dziewi™ç
ró†nych rodzajów lotów, które opanowa¬y∂my mistrzowsko:
zwyczajny, za zdobyczå, w rejonie, odstraszajåcy, tokowy,
wahad¬owy, falisty, w miejscu i – prosz™ nie zapominaç –
ró†norodne rodzaje lotów do ty¬u.
Spo∂ród 800 000 gatunków owadów uchodzimy za
prawdziwych akrobatów powietrznych. Ca¬ymi godzinami
potrafimy w s¬oneczne dni szybowaç nad stawem, pomimo,
†e prawie nie poruszamy skrzyd¬ami. Jak tylko zauwa†ymy
owada, który móg¬by byç naszå zdobyczå, chwytamy go
pewnie w b¬yskawicznym zwrocie. Kiedy za∂ pojawi si™
jaki∂ uciå†liwy rywal, wtedy w locie, jak po spirali, wznosimy si™ szybko do góry i okrå†ajåc przep™dzamy go. Nawet
w g™stych sitowiach, nad moczarami, szybujemy elegancko
i z du†å szybko∂ciå, bez obawy, †e zahaczymy o co∂ delikatnymi skrzyd¬ami.
Nad wodå jeste∂my panami powietrza. Poruszamy si™ jak
nieslyszalne helikoptery. Uderzajåc skrzyd¬ami tylko 30
razy w ciågu sekundy, nie wytwarzamy szumu, który by¬by
dla Was s¬yszalny. Skrzyd¬a s¬u†å nam jednak nie tylko do
latania: odgrywajå bowiem równie† powa†nå rol™ w zdobywaniu partnera; na ko¬yszåcych ΩdΩb¬ach traw s¬u†å nam
jako powierzchnie, pozwalajåce utrzymaç równowag™; stosujemy je te† jako kolektory s¬oneczne; a ¬akome, †abie
j™zyki odczuwajå je jako ostrå odpowiedΩ na ich ataki.
Niemniej: ich g¬ównym zadaniem jest i pozostanie latanie.
Z ogólnej liczby 4500 gatunków, wyst™pujemy, w liczbie
80 gatunków, na obszarze ∂rodkowej Europy. Jeste∂my
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zaliczeni do wa†ek ró†noskrzyd¬ych (anisoptera) i wa†ek
równoskrzyd¬ych (zygoptera). Z tego mnóstwa nazw wymieni™ Wam niektóre, by∂cie si™ lepiej mogli zorientowaç
w ga¬™ziach naszych pokrewieµstw:
Wa†ki równoskrzyd¬e: pióronogi, ¬åtkowate, (np. ¬åtka,
t™†nica), pa¬åtki, ∂witeziankowate.
Wa†ki ró†noskrzyd¬e: †agnicowate (np. zalotka, husarz),
gadzig¬ówkowate, szklarnikowate, szklarkowate (np. miedziopier∂ metalicznie zielony) i wa†kowate (np. zalotka,
szafranka, szablak).
Do pierwszego podrz™du nale†å przewa†nie gatunki ∂redniej wielko∂ci, do drugiego przewa†nie gatunki du†e. Rozmiary nie så jednak rozstrzygajåcym kryterium rozró†niajåcym, gdy† niektóre szablaki, nale†åc™ do wa†ek du†ych,
jak te† delikatne zalotki – majå trzy centymetry d¬ugo∂ci,
a nasze najwi™ksze wa†ki, nale†åce do wa†ek równoskrzyd¬ych – ∂witeziankowate – osiågajå nawet pi™ç centymetrów.
O wiele ¬atwiej rozró†niç nas na podstawie skrzyde¬.
Wa†ki równoskrzyd¬e sk¬adajå razem swoje, prawie jednakowej wielko∂ci, skrzyd¬a przednie i tylne, podczas gdy
ró†nej wielko∂ci skrzyd¬a przednie i tylne wa†ki ró†noskrzyd¬ej u¬o†one så w czasie spoczynku poprzecznie do linii
cia¬a.
Równie† w czasie lotu ró†nimy si™ zasadniczo: ruchy
skrzyde¬ przednich i tylnich, niezgrabnie latajåcych wa†ek
równoskrzyd¬ych, nie så zsynchronizowane, natomiast uderzenia obu par skrzyde¬ wa†ek ró†noskrzyd¬ych, wyjåtkowo
zwrotnych w locie, synchronizowane så przy pomocy systemu nerwowego.
Dalej ogranicz™ moje opowiadanie do wa†ek ró†noskrzyd¬ych.
Waszemu poecie wrzosowisk a zarazem zoologowi Hermannowi Löns spodoba¬ si™ wyjåtkowo husarz, którego opisa¬ tak:
„®adna inna nie mo†e mu si™ równaç; jest jeszcze
pi™kniejszy i jeszcze szybszy ni† du†e zalotki. Jego skrzyd¬a
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så zlotoa†urowe, na czole nosi zielonoszmaragdowe ozdoby,
a jego cia¬o zdobi strój z lazurowego, czarnoobramowanego
jedwabiu.“
Aerodynymiczne cia¬o; jak u wszystkich owadów, tak
i nasze cia¬o zbudowane jest z g¬owy (caput), tu¬owia (thorax), i odw¬oku (abdomen). Nasza budowa posiada jednak
wiele cech szczególnych, które umo†liwiajå nasz tryb †ycia,
g¬ównie technik™ lotu.

Rys.1: Schemat budowy wa†ki.

Specjalnie wyró†nia nas, d¬ugi na zapa¬k™, szczup¬y odw¬ok,
który odgrywa rol™ laski balansowej, stabilizuje nasz lot a
ponadto mie∂ci w sobie uk¬ad trawienny i rozrodczy. Budowa segmentowa i skórne po¬åczenia gwarantujå odpowiedniå elestyczno∂ç i ruchliwo∂ç. Ka†dy pojedynczy segment
posiada szkielet zewn™trzny, zbudowany, podobnie jak w
przypadku rycerskiej zbroji, z twardych p¬ytek brzusznych
oraz bardzo mocnych p¬yt na grzbiecie.
Do budowy owego szkieletu u†y¬ Stwórca chityny. To
specjalne tworzywo jest wyjåtkowe lekkie, a znanå pows59

zechnie twardo∂ç uzyskuje poprzez wiåzanie wapnia. Øw
system dwu komponentów zapewnia, i† posiadamy niezwykle mocny, a zarazem lekki szkielet. Dlatego ¬åtka wa†y
zaledwie jednå czterdziestå cz™∂ç grama. ®eby odwa†yç
monet™ jednego Pfeniga, potrzeba zebraç 80 takich osobników.

Nogi do chwytania, a nie do chodzenia
Nasze cieµkie nogi, wyjåtkowo bogato zaopatrzone w liczne
kolce, wykorzystujemy bardzo rzadko do biegania. Majå
one jednak do spe¬nienia bardzo wa†nå funkcj™. Normalnie,
w czasie lotu, uk¬adamy je ciasno wzd¬u† tu¬owia, by w ten
sposób zminimalizowaç opór powietrza. Je†eli jednak
zoczymy zdobycz, wówczas rozpo∂cieramy nasze sze∂ç nóg
w postaci otwartego do przodu kosza ¬ownego i w ten sposób wy¬apujemy smako¬yki z powietrza.
W naszym jad¬ospisie znajdujå si™ muchy jednodniówki,
komary albo çmy, które bez przerwy chwytamy w locie.
Dlatego, †e jeste∂my w stanie zobaczyç naszå zdobycz
dopiero z niewielkiej odleg¬o∂ci, na wykonanie manewru
celnego lotu pozostajå nam tylko u¬amki sekundy. Z tego
mo†ecie ju† wnioskowaç: dok¬adno∂ç w okre∂leniu celu stawia naszym oczom, reaktywno∂ci naszego systemu nerwowego i technice naszego lotu najwy†sze wymagania.

Aparat lotu – wzór dla ∂mig¬owców
W porównianiu z innymi owadami, zasada naszego lotu jest
zupe¬nie inna. Stwórca wynalaz¬ dla nas specjalne wyposa†enie. O tym chcia¬abym Wam teraz opowiedzieç:
Wi™kszo∂ç owadów lata wed¬ug tzw. zasady „garnka do
gotowania“. WyobraΩcie sobie garnek z troch™ za ma¬å
przykrywkå, pod którå w¬o†one så dwie ¬y†ki do gotowania.
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Przyciska si™ pokryw™ do ∂rodka – ¬y†ki unoszå si™, podnosi
si™ pokryw™ – ¬y†ki opadajå. U wi™kszo∂ci owadów dzia¬ajå
jedynie si¬y wytworzone przez mi™∂nie zawarte w obr™bie
tu¬owia pomi™dzy „dnem“ a „pokrywå“. Przy ka†dym ∂ciågni™ciu mi™∂ni kurczy si™ ca¬y tu¬ów, a skrzyd¬a podnoszå si™.
Nasz aparat lotu pracuje jednak wed¬ug ca¬kiem odmiennej
zasady:
Mocne mi™∂nie lotne dzia¬ajå poprzez ∂ci™gna bezpo∂rednio na stawy lotne. Nasze stawy zbudowa¬ Stwórca z materia¬u o szczególnych w¬asno∂ciach mechanicznych. Nazwa
tego tworzywa – resilin. Jak †aden inny materia¬, jest on
wyjåtkowo elastyczny, a ponadto potrafi gromadziç nieporównywalnå ilo∂ç energii, by jå potem, w odpowiedniej
chwili, wyzwoliç. WyobraΩcie sobie zgniecionå butelk™
plastykowå, która natychmiast po zgniecieniu wraca do
swojego dawnego kszta¬tu. Razem ze skrzyd¬ami stanowi
ten materia¬ (resilin) taki system ruchu, który pracuje
z okre∂lonå cz™stotliwo∂ciå.
W zwiåzku z lataniem Stwórca pomy∂la¬ o tak wielu drobiazgach, †e w zasadzie jeste∂my w stanie opanowaç ka†då
sytuacj™ w powietrzu. Do poruszania si™ w tym o∂rodku
jeste∂my optymalnie skonstruowani. Wasi in†ynierowie
lotnictwa pos¬ugujå si™, opisujåc cia¬o locie, tzw. liczbå
Reynoldsa. Liczba ta mówi, jak na pr™dko∂ç i wielko∂ç latajåcego cia¬a oddzia¬ywuje wp¬yw lepko∂ci otaczajåcego
powietrza. Dla du†ego ptaka ta w¬a∂ciwo∂ç powietrza nie
odgrywa prawie †adnej roli, dla owadów jednak tak. Lepko∂ç powietrza jest dla ma¬ych owadów tak istotna, †e
w¬a∂ciwie trzeba mówiç o p¬ywaniu w „g™stym“ powietrzu,
a nie o locie. Z powodu ma¬ej „liczby Reynoldsa“ muszå
one, w porównaniu z du†ymi owadami, uderzaç skrzyd¬ami
o wiele cz™∂ciej, by uzyskaç ciåg do przodu. Stwórca skonstruowa¬ nas jednak tak, †e le†ymy w bardzo korzystnym
przedziale tych liczb. Z wielkå ¬atwo∂ciå osiågamy szybko∂ç
rz™du 40 km/godz., bez potrzeby sta¬ego poruszania skrzyd¬ami. Nawet w czasie powolnego lotu, pomimo zrywania si™
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op¬ywajåcego nas strumienia powietrza, uzyskujemy jeszcze
potrzebnå si¬™ wyporu.
Wiatromierz na czole; decydujåce o optymalnym locie
czynniki to skuteczny silnik i kontrola szybko∂ci. Z przodu
g¬owy, w miejscu bardzo dogodnym dla op¬ywajåcego nas
strumienia powietrza, zainstalowa¬ nam Stwórca dwie ma¬e
antenki. W czasie lotu strumieµ powietrza odchyla owe
antenki do ty¬u. Komórki czuciowe mierzå owo wychylenie
i przesy¬ajå odpowiednie informacje do mózgu, gdzie z danych wyliczona zostaje w¬asna szybko∂ç wzgl™dem otoczenia. Dla precyzyjnego lotu så te antenki niezb™dnym urzådzeniem.
B¬onka skrzyde¬ cieµsza ni† papier; nasze cztery skrzyd¬a
wa†å razem tylko pi™ç tysi™cznych grama. Te cieniutkie,
przeΩroczyste aparaty do latania, stanowiå mistrzowskie
osiågni™cie w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji. Je†eli
wyobrazicie sobie nasze b¬onki skrzyde¬ jako du†e powierzchnie, wówczas jeden metr kwadratowy takiej powierzchni
wa†yç b™dzie zaledwie trzy gramy. Folie opakunkowe
z tworzywa sztucznego, takiego jak polyamid lub polyester,
o takiej samej grubo∂ci, wa†å dwa do trzech razy wi™cej.
Nasze skrzyd¬a wzmocnione så †y¬kami, w j™zyku budowniczych samolotów mówi si™ o dΩwigarach. ¤rednica tych
rurek wynosi zaledwie jednå dziesiåtå milimetra, a grubo∂ç
ich ∂cianek tylko jednå setnå milimetra. Rurki te nie tylko
usztywniajå b¬ony skrzyde¬. Wewnåtrz mieszczå si™ naczynia, w których p¬ynie krew, przewód nerwowy, ktorym przekazywane så informacje oraz przewody, którymi przechodzå: tlen – jednym, innym za∂ dwutlenek w™gla.
Wkalkulowane bezpieczenstwo; je†eli odnie∂li∂cie wra†enie, †e przy tak oszcz™dnej budowie Stwórca nie pomy∂la¬
zapewne o naszym bezpieczeµstwie, to musz™ to zaraz sprostowaç. Podobnie jak w Waszej technice, tak te† w ∂wiecie
istot †ywych, istniejå znaczne rezerwy bezpieczeµstwa, by
uniemo†liwiç z¬amania lub odpadni™cie. Na Waszej ko∂ci
udowej mo†e staç, nie poruszajåc si™, np. 17. ludzi. Taka
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rezerwa jest Wam potrzebna by sprostaç obciå†enion w czasie biegu lub skoku. Ko∂ç udowa myszy jest nawet 750.
krotnie zabezpieczona ponad normalne obciå†enie. Nieraz
przecie† musi skoczyç z kredensu bez ryzyka z¬amania nogi.
W przypadku skrzyde¬ jest podobnie. Zi™ba np. dysponuje, przy swoim ci™†arze równym 25 gramów, powierzchniå
skrzyde¬ wielko∂ci 150 centymetrów kwadratowych. A zatem dziesi™ç centymetrów kwadratowych powierzchni unosi
1,7 grama ci™†aru cia¬a. Natomiast naszå powierzchniå skrzyde¬, w wielko∂ci pi™tna∂cie centymetrów kwadratowych,
dΩwigamy 0,5 grama ci™†aru, co w przeliczeniu na 10 centymetrów kwadratowych daje 0,33 grama obciå†enia. Nasz
margines bezpieczeµstwa jest zatem jeszcze pi™ç razy
wi™kszy ni† u zi™by. Oczekiwaliby∂cie tego po naszych
ekstremalnie cieniutkich skrzyd¬ach?
Wzór na skrzyd¬ach naszym dowodem osobistym; nasze
skrzyd¬a så szk¬opodobnymi membranami, wzmocnionymi
silnie rozga¬™zionymi †y¬kami. Du†e †y¬ki pod¬u†ne s¬u†å
jako wzmocnienie poprzeczne, natomiast liczne krótkie
†y¬ki ma¬e, jak równie† wyraΩnie zaznaczone znami™ (pterostigma), jako wzmocnienie pod¬u†ne. Rzut oka na wzór na
skrzyd¬ach niebiesko-zielonej †agnicy albo te† wa†ki o ¬aciµskiej nazwie mecistogaster lucretia ujawnia, †e Stwórca
dla tego samego celu zastosowa¬ ró†ne zasady konstrukcji:
potrzebnå wytrzyma¬o∂ç gwarantujå w jednym przypadku
nieregularne wielokåty, innym razem regularne czworokåty.
Wa†ki z du†å cz™stotliwo∂ciå uderzeµ skrzyde¬, jak np.
wspomniana †agnica (30 uderzeµ na sekund™), majå
w skrzyd¬ach bardzo g™sto rozmieszczone wzmocnienia.
Gatunkom charakteryzujacym si™ ma¬å cz™stotliwo∂ciå
uderzeµ skrzyd¬ami wystarczajå proste ale za to bardzo
precyzyjne siatki wykonane z kwadratów. Przyk¬adem dla
tego rodzaju wa†ek jest w¬a∂nie mecistogaster lucretia ze
swoimi d¬ugimi, wåskimi skrzyd¬ami, którymi uderza 15
razy na sekund™. Budowa membranowo-komórkowa czyni
skrzyd¬a nies¬ychanie lekkimi i mimo to bardzo stabilnymi.
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Ponadto: je†eli posiadacie wyczucie wzoru, wówczas
mo†ecie z ró†nych porzådków pod¬u†nych i poprzecznych
†y¬ek na skrzyd¬ach dok¬adnie ustaliç nasz gatunek. Znaczenie wzmocnionej komory brzegowej naszych skrzyde¬
rozpozna¬ dopiero w ostatnim czasie szwedzki badacz Ake
Norberg. Tak charakterystycznie ró†ne dla ka†dego gatunku
zgrubienie w pobli†u koµców skrzyde¬ pe¬ni bardzo wa†nå
funkcj™ aerodynamicznå. Jako element niewywa†ony eliminuje wibracje skrzyde¬ w czasie szybkiego lotu ∂lizgowego
lub trzepoczåcego.
Zakr™t w locie; dla wykonania zakr™tu w locie pos¬ugujemy si™ szczególnå technikå, która równie† ró†ni nas od
innych owadów. W u¬amku sekundy, przed zamierzonym
zakr™tem, skr™camy nasze cia¬o wd¬u† jego osi pod¬u†nej.
Patrzåc z przodu nasz tu¬ów i odw¬ok nie le†å w jednej
linii – ustawione så uko∂nie. Wewn™trzne skrzyd¬a otrzymujå inny kåt ustawienia i w ten sposób wykonuj™ elegancki
zakr™t. Inne owady – szczególnie chrzåszcze – wykorzystujå
innå zasad™: skrzyd¬a po wewn™trznej stronie zakr™tu
wychylajå si™ w czasie uderzeµ o mniejszy kåt ni† skrzyd¬a
zewn™trzne. Przy tej samej cz™stotliwo∂ci zmniejsza to si¬™
ciågu po tej stronie i tak wykonujå zamierzony zakr™t.

Bez uprzedniego sprawdzenia kodu nie ma lotu
godowego
Poznali∂cie ju† niektóre moje charakterystyczne cechy
szczególne. Jak Wam jeszcze opowiem o naszym ¬åczeniu
si™ w pary, wtedy uznacie je za wyjåtkowe, nawet unikalne.
Z tej racji, †e „od g¬owy do stóp“ stworzone jeste∂my do
latania, przeto spó¬kowanie w locie uwa†amy za normalne.
Dlaczego jeste∂cie tacy zadumani? Ach, my∂licie zapewne
o tych wszystkich szczegó¬ach w budowie, które w tym celu
muszå byç dok¬adnie dopasowane. Ju† sam manewr lotu
wydaje Wam si™ nierozwiåzywalny? W samej rzeczy,
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Stwórca, kiedy nas konstruowa¬, nie †a¬owa¬ nam ze swojej
skarbnicy pomys¬ów. S¬uchajcie zatem dalej:
Gody zaczynajå si™ od werbunkowego lotu samca. Lot
ten charakteryzuje si™ szybkimi ruchami skrzyde¬ wzd¬u† osi
poprzecznej, przy czym skrzyd¬a uderzajå na przemian.
Samicy nadlatujåcej z naprzeciwka ukazuje si™ w ten sposób
wåska, niebieska wstå†eczka. Fascynacja tym widokiem nie
ustaje. W fazie lotu do przodu, przednie skrzyd¬a uderzajå
do przodu, pod ma¬ym kåtem ustawienia. Te skrzyd¬a wytwarzajå si¬™ no∂nå potrzebnå do utrzymania si™ na wysoko∂ci. Skrzyd¬a tylne, ustawione pod du†ym kåtem, uderzajå
do ty¬u, wytwarzajåc w ten sposób maksymalny ciåg do
przodu. Na u¬amki sekund uk¬ad ról ulega zmianie: teraz
czynnikiem umo†liwiajåcym wznoszenie staje si™ ruch skrzyde¬ tylnych.
Przy locie do ty¬u – jest to szczególnie atrakcyjna forma
lotu – wszystko odbywa si™ odwrotnie. Pionowo ustawione
skrzyd¬a przednie wytwarzajå si¬™, potrzebnå do poruszania
si™ do ty¬u. Natomiast niemal poziomo u¬o†one skrzyd¬a tylne zabezbieczajå potrzebnå si¬™ no∂nå. Samczyk nalatuje
teraz nad samiczk™ od góry i ob¬apuje jå przysadkami
odw¬okowymi (schitynizowane szczypce) za g¬ow™ (u wa†ek
ma¬ych za g¬ow™ i pierwszy segment tu¬owia). Te du†e,
pó¬koliste szczypce znajdujå si™ na samym koµcu d¬ugiego
odw¬oku i s¬u†å do mocnego chwytu w czasie parzenia si™.
W ∂rodku, pomi™dzy szczypcami, znajdujå si™ krótkie zaczepy, ró†ne u ró†nych gatunków. Wraz z odpowiednimi
szparami w ciele samicy tworzå one wymy∂lny system typu
„klucz-zamek“. Taki kod gwarantuje, †e tylko osobniki jednego gatunku mogå ze sobå kopulowaç. Po identyfikacji za
pomocå systemu kodowego chwyt jest ju† pewny i mocny.
Teraz partnerzy tworzå tandem, przy czym samiec leci
z przodu.
Te niezwyczajne gody spe¬niajå jeszcze jednå bardziej
niezwyk¬å przes¬ank™. Narzådy p¬ciowe wszystkich wa†ek
umieszczone så na koµcu odw¬oku. Jak jednak m™skie nasie65

nie mo†e osiågnåç samic™, skoro znajduje si™ ono w¬a∂nie
w tej cz™∂ci cia¬a, którå samiec chwyta samice? Rozwiåzanie tej zagadki zawiera genialnå my∂l: m™ski narzåd p¬ciowy
jest w swej funkcji podzielony. Sperma produkowana jest na
koµcu odw¬oka a nast™pnie transportowana do zbiorniczka
umieszczonego w „bardzo korzystnym miejscu“. W zale†no∂ci od gatunku, przed lub po po¬åczeniu si™ z samiczkå,
samiec nape¬nia nasieniem zbiorniczek przedniego narzådu
kopulacyjnego, wyginajåç w tym celu odpowiednio odw¬ok.
Teraz samiczka wykrzywia swój odw¬ok ku do¬owi i do
przodu tak daleko, a† jej otwór p¬ciowy przy koµcu jej
odw¬oku zbli†y si™ do narzådu p¬ciowego i kapsu¬ek znajdujåcych si™ na drugim i trzecim segmencie odw¬oku samca.
Z pary owadów, lecåcych dotåd w postaci „¬ancuszka“,
tworzy si™ teraz para w postaci „serca“ lub „ko¬a“.
Po pomy∂lnym przekazaniu spermy, para w postaci
„ko¬a“ rozwiåzuje si™. Do momentu z¬o†enia jajeczek owady lecå dalej w tandemie. Podczas tego lotu ciågnåcy samiec
kieruje si™ na miejsca odpowiednie do z¬o†enia jajeczek.
W przypadku wa†ki o nazwie chalcolestes viridis lådowanie
odbywa si™ na ga¬åzkach olchy lub wierzby, które zwisajå
nad lustrem wody w stawie. Teraz zaczyna si™ najtrudniejsza
rola samiczki: musi ona z¬o†yç 200. jajeczek pod twardå
korå drzewa! Mo†ecie sobie wyobraziç, jak to jest mo†liwe?
Od teraz najefektywniejszym narz™dziem jest miniaturowa
pi¬a umieszczona na koµcu pok¬ade¬ka samiczki. Pi¬owanie
odbywa si™ b¬yskawicznie. Drobniutkie, miniaturowe opi¬ki
opadajå do wody. Po tym nast™puje sk¬adanie pod¬u†nych
jajeczek do wilgotnej tkanki kory. Samiec przyglåda si™ tej
czterogodzinnej procedurze chyba bezczynnie. Blokuje
swoimi chitynowymi szczypcami region szyjny samiczki
i chroni jå przed innymi samcami, którzy pokonani zostali
w walce o samiczk™.
Macie prawo zapytaç: czemu s¬u†y ten specyficzny model aktu p¬ciowego? A zatem, wszystko u nas nastawione
jest na absolutnå zdolno∂ç lotu. W ten sposób utrzymujemy
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wysoko∂ç lotu nawet w czasie parzenia si™. W tym znaczeniu niezale†ne ruchy naszych przednich i tylnych skrzyde¬
nale†y rozumieç jako specjalne wyposa†enie. W czasie lotu
w miejscu poruszamy skrzyd¬ami nawet przeciwstawnie.
Dla naszej techniki lotu niezb™dny jest d¬ugi odw¬ok,
którym pos¬ugujemy si™ jak dra†kiem balansowym. Szczególnie w czasie skomplikowanego manewru lotu godowego
musimy utrzymywaç si™ spokojnie w powietrzu. Dok¬adne
po¬åczenie w porywach wiatru wymaga od nas równie† nieporównywalnej precyzji lotu.
Wiedzieli∂cie, †e pionier Waszej techniki ∂mig¬owcowej,
Igor Sikorski (ur. w 1889 r w Kijowie, zm. w 1972 r. w USA)
wypracowa¬ swojå my∂l lotu helikoptera na podstawie
obserwacji naszych lotów? Cztery ustawne p¬aty rotora wytwarzajå, podobnie jak nasze cztery skrzyd¬a, jednocze∂nie
nap™d do przodu i si¬™ wznoszenia. Pomimo uznanej technicznej dojrza¬o∂ci Waszych latajåcych maszyn, pomi™dzy
nami a Waszymi ∂mig¬owcami istnieje jeszcze ca¬a przepa∂ç
∂wiatów: Latamy stokrotnie bardziej zwrotnie i absolutnie
bezg¬o∂nie (jedynie gdy napi™te powierzchnie no∂ne dotknå
si™, nasz przylot zdradza cichy szelest), a wszystko to dzieje
si™ z nieosiågalnå, technicznå sprawno∂ciå.

Frapujåce oczy
Kto chce szybko i efektownie manewrowaç, potrzebuje
doskona¬ych urzådzen nawigacyjnych. Temu s¬u†å nasze
kuliste oczy wielko∂ci g¬ówki szpilki. W∂ród wszystkich
owadów jeste∂my prawdziwymi zwierz™tami ocznymi, gdy†
nasz aparat wzroku stanowi wi™kszå cz™∂ç powierzchni naszej g¬owy. Silne wypuklenie powierzchni oczu zapewnia
nam wyjåtkowe du†e pole widzenia.
Nasze oczy zbudowane så z oko¬o 30 000 pojedynczych
sze∂ciokåtnych powierzchni (fasetek). Ka†da taka powierzchnia jest pojedynczym okiem, zaopatrzonym w drobniutkå
67

soczewk™. Ka†de oko posiada swój w¬asny kåt widzenia.
Wszystkie razem obejmujå zatem bardzo szerokie pole, bez
potrzeby poruszania okiem lub te† g¬owå. Czasem nasze
oczy potrafiå wi™cej ni† Wasze. Jeste∂my w stanie uchwyciç
w ciågu sekundy oko¬o 200. b¬ysków ∂wiat¬a; Wy potraficie
tylko jednå dziesiåta cz™∂ç tego.
Gdyby istnia¬a dla nas telewizja, to filmy musia¬y by byç
kr™cone z dziesi™ciokrotnie wi™kszå cz™stotliwo∂ciå obrazu,
ni† dzieje si™ to w Waszych wytwórniach filmowych. Te
fizycznå zasad™ chcia¬bym Wam obja∂niç: obraz z¬o†ony
z elementów widzianych przy pomocy 30 000. pojedynczych ócz jest wla∂ciwie niepe¬ny i nieostry, gdyby porównaç
go z obrazem widzianym Waszym okiem. Podczas gdy
ka†de nasze oko posiada zaledwie 8 komórek ∂wiat¬oczu¬ych, jest ich w Waszym oku 78 mln. U Was powstaje zatem
obraz z wielu wi™cej drobnych elementów.
Ostro∂ç naszego wzroku jest zatem tylko u¬amkiem tej
ostro∂ci jakå Wy dysponujecie. Mimo to posiadamy doskona¬y aparat widzenia, gdy† Stwórca wyposa†y¬ nas w wyrafinowane urzådzenie techniczne, które znacznie podwy†sza
ilo∂ç odbieranych informacji optycznych. Szybko nast™pujåce po sobie bodΩce ∂wietlne, nawet w ilo∂ci do 200. na
sekund™, odbieramy jeszcze jako oddzielne. Teraz rozpoznajecie ju† znaczenie tej zdolno∂ci: nasze ruchy så w¬a∂ciwie
wy¬åcznie wynikiem kunsztownego latania, w czasie którego relatywnie porusza si™ nasze otoczenie. W czasie lotu –
a to jest istota naszego dzia¬ania – nasze optyczne centrum
otrzymuje znacznie wi™cej informacji ni†eli w czasie spoczynku. Ostro∂ç naszego wzroku w czasie lotu jest zdecydowanie lepsza ni†by to wynika¬o z samej tylko anatomicznej
budowy naszego oka.
Nasze widzenie jest chyba porównywalne z Waszå kamerå telewizyjnå: Promieµ ∂wiat¬a, który „odczytuje“ obraz,
jest odpowiednikiem funkcji naszego pojedynczego oka.
W swej istocie promieµ ten jest nieprzystosowany by „dotknåç“ i odczytaç nawet najmniejszy ∂lad formy jakiego∂
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obrazu. Gdy nim jednak poruszyç, a wahania jego intensywno∂ci, które så wynikiem „oglådania“ obrazu, zamieniç na
nast™pujåce po sobie impulsy elektryczne, mo†emy wówczas otrzymaç dok¬adny obraz obserwowanego przedmiotu.
Wasza kamera telewizyjna i nasze oko fasetkowe majå
zatem to wspólne, †e powsta¬y obraz jest efektem wspó¬dzia¬ania wysoko wyspecjalizowanych systemów szybkiego
przebiegu w czasie i ma¬ej zdolno∂ci rozdzielczej na
powierzchni.

Wspania¬o∂c barw
Je†eli ju† dobrze poznali∂cie naszå grup™ owadów, nie wolno
mi w †aden sposób zapomnieç o znamiennej cesze, o wspania¬o∂ci naszych barw! Po motylach, w rywalizacji o pi™kno∂ç i bogactwo barw, zajmujemy pewne, drugie miejsce.
U nas znajdziecie wszystko, co tylko mo†na sobie wyobraziç: od delikatnych pasteli, poprzez metalicznie b¬yszczåce, a† do pe¬nych, jaskrawych kolorów. Jak jednak powstaja
owe niuanse i barwne kompozycje naszych wzorów? Nie
mog™ Wam powstania tego przepychu barwnego wyt¬umaczyç naukowo, gdy† musia¬abym odwo¬aç si™ do
dog¬™bnych wywodów z dziedziny chemii i fizyki. Trzy
zupe¬nie niezale†ne zasady powinni∂cie jednak znaç:
1. Barwy pigmentowe: dlaczego Chiµczycy sa †ó¬ci, Indianie czerwoni a Afrykanie czarni? Otó† w ich skórze zmagazynowane så okre∂lone barwniki – pigmenty – charakterystyczne dla ka†dej rasy. Równie† t™ metod™ zastosowa¬
Stwórca u wielu gatunków wa†kowatych (np. u szablaka),
ale równie† u wa†ek równoskrzyd¬ych. Inaczej ni† to jest
u ras ludzkich, u nas chemiczne zwiåzki wywo¬ujå silniejsze
efekty barwne, jak np. melanina dla †ó¬tego, czerwonego,
bråzowego i czarnego koloru, ommina dla odcieni fioletowo-bråzowych, a ommatina dla tonów czerwono-bråzo69

wych. Dla efektów barwnych: ∂wietlistej bieli, †ó¬cieni,
czerwieni znalaz¬a zastosowanie pterina. Potraficie sobie
dobrze wyobraziç, jakie bogactwo kolorów mo†na uzyskaç
poprzez mieszanie tych no∂ników barw.
2. Barwy strukturalne: przy tej metodzie barwy nie så wytwarzane przez organiczne moleku¬y, tylko przy u†yciu
pewnego fizycznego triku. Wra†enie barwy powstaje przez
za¬amanie si™ ∂wiat¬a s¬onecznego w cieniutkich warstewkach pancerza chitynowego. Wszystkie metalicznie po¬yskujåce wa†ki så w¬a∂ciwie bezbarwne, pomimo to rozb¬yskujå bogatå gamå wspania¬ych kolorów. Te strukturalne
barwy znajdujemy np. u niebiesko-metalicznych ∂witeziankowatych , u zielonych, prawie miedzianobarwnych pa¬åtek
i metalicznie-zielonych miedziopiersiów. U wa†ek ¬åtkowatych i †agnicowatych z ich zielonym i niebieskim kolorem,
jakby emaliowanych, dodatkowe bogactwo barw tworzå
czåsteczki rozpraszajåce ∂wiat¬o w chitynie pancerza.
3. Barwniki woskowe: ta metoda przypomina pow¬oczk™
znajdujacå si™ na skórce dojrza¬ej ∂liwki. Niebieskawe
obråczki na odw¬oku wszystkich pa¬åtek pochodzå od
pow¬oczki woskowej, wytwarzanej przez gruczo¬y skóry.
Barwa pochodzi w tym przypadku od odbicia rozproszonego
∂wiat¬a s¬onecznego.
Jaki jest cel tego ubarwienia? Zró†nicowane wzory barwne u¬atwiajå nam rozpoznanie gatunku, a wi™c i odszukanie
odpowiedniego partnera. Barwy pomagajå równie† w maskowaniu si™ w otoczeniu. Nam, zwierz™tom zmiennocieplnym, barwy u¬atwiajå rozgrzanie si™ o poranku. Stanowiå
te† odpowiedniå ochron™ przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz regulujå wielko∂ç przenikajåcego nas promieniowania s¬onecznego.
Oczywi∂cie, wszystkie te efekty mo†na tez osiågnåç przy
pomocy o wiele ubo†szej palety barwnej. To zdumiewajåce
bogactwo barwne musi zatem mieç jeszcze innå przyczyn™;
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Jest niå bogactwo pomys¬ów naszego Stwórcy i jego
umi¬owanie pi™kna.
O liliach Pan Jezus powiedzia¬:
„Przypatrzcie si™ liliom polnym, jak rosnå ... A powiadam Wam: Nawet Salomon w ca¬ej swej chwale nie by¬
tak przyodziany, jak jedna z nich“ (Mat.6,28-29).
Pochodzimy z tego samego warsztatu Stwórcy. Niech Was
zatem nie dziwi nasza pi™kno∂ç i niezwyk¬o∂ç barw.
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7. Pozornie zwyczajny element
budowy jednego z organów
Waszego cia¬a – tymczasem:
genialna konstrukcja
i doskona¬e wykonanie
Jak mam si™ przedstawiç? Chcia¬abym to zrobiç przy pomocy zagadki:
Przyglådam si™ Wam, lecz mnie nie widzicie.
Jestem z Wami, lecz tego nie dostrzegacie.
Wszyscy ludzie mnie potrzebujå, lecz nie czujå mnie.
Moje powstawanie jest cudem, lecz nie wszyscy o tym
wiedzå.
Kim jestem? Jeszcze mnie nie rozpoznali∂cie? Tak wi™c
dopisz™ jeszcze do mojego listu goµczego: mam sferyczny
kszta¬t i jestem zupe¬nie przezroczysta. Moja ∂rednica
wynosi zaledwie 9 milimetrów, jestem 4 milimetry gruba.
Moimi 0,06 centymetrami sze∂ciennymi zajmuj™ wyjåtkowo
ma¬o przestrzeni. WyobraΩcie sobie, jestem 30 razy mniejsza od dojrza¬ej czere∂ni. I jeszcze jeden wa†ny szczegó¬:
beze mnie nic by∂cie nie widzieli.
Tak zatem ju† prawie si™ zdradzi¬am: Jestem jednå
z wa†niejszych cz™∂ci Waszego aparatu wzroku – soczewkå
oka! Przedtem jednak, nim zaczn™ o sobie dalej mówiç,
chcia¬abym jeszcze troch™ ogólnie opowiedzieç o innych
organach zmys¬ów. W¬a∂nie na tych przyk¬adach mo†ecie
poznaç zasady dzie¬ mojego Stwórcy. Równie† moja biografia stanie si™ dla Was, po tym my∂lowym wtråceniu, bardziej
zrozumia¬a.
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Dzie¬a Stwórcy i prawa przyrody
Organy zmys¬ów;. je†eli rozejrzycie si™ w ∂wiecie organów
zmys¬ów, to, jako technicy, nie b™dziecie w stanie wyj∂ç ze
zdumienia. Znajdziecie tam tak mådre i wyrafinowane metody, jakich nigdzie indziej nie spotkacie. Gdyby te odkrycia
pochodzi¬y od ludzi, wierzcie mi, potrzebowaliby w¬asnego
urz™du do zarejestrowania i zarzådzania wszystkimi tymi
patentami. To jednak så idee Boga, a tych nie rejestruje
†aden urzåd. Psalmista zna bogactwo my∂li wszelkiego
stworzenia kiedy modli si™:
„Jak†e wielkie så dzie¬a twoje, Panie, Bardzo g¬™bokie så
my∂li Twoje!“ (Ps. 92,6).
Metod™ tworzenia Boga powinni∂cie znaç: Wszystko, co w
∂wiecie istot †ywych zosta¬o stworzone, nie przeczy †adnej
zasadzie dzia¬ania ani te† †adnemu prawu natury. Inaczej
mówiåc: rozmaite organy, by osiågnåç okre∂lony cel, wykorzystujå prawa natury w sposób cz™sto genialny, a wobec
tego nie zawsze zrozumia¬y.
W Waszej technice i naukach przyrodniczych stosuje si™
wiele sposobów mierzenia o wysokich wymaganiach dok¬adno∂ci. Pomiar czasu przy pomocy zegara atomowego
jest jak dotåd najbardziej udany. Precyzj™ tego pomiaru
mo†na jeszcze doskonaliç, gdy† granica fizycznych mo†liwo∂ci jeszcze nie zosta¬a osiågni™ta. Tzw. „relatywna niepewno∂ç“ jest miarå precyzyjno∂ci pomiaru. Przy pomocy
calówki mo†na zmierzyç d¬ugo∂ç jednego metra z dok¬adno∂ciå do 0,5 milimetra. Elatywna niedok¬adno∂ç wynosi
w tym przypadku 0,5 mm/1000 mm = 0,5 x 10-3. Dzisiejsza
relatywna niepewno∂ç zegara atomowego le†y w granicach
10-13 i mo†e byç, wg zasady nieoznaczono∂ci Heisenberga,
obni†ona do rz™du 10-16.
Dotåd nie opracowano jeszcze takiego procesu pomiarowego, ktory zbli†y¬ by si™ swojå precyzjå i koncepcjå
wykorzystania do mo†liwych fizycznych granic. Jednak
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w zakresie narzådów zmys¬ów wielokrotnie zrealizowa¬
Stwórca zdumiewajåce koncepcje, by w pe¬ni wyczerpaç to,
co fizycznie i technicznie mo†liwe. Technika pomiarowa
ludzkiego ucha si™ga do tego co fizycznie mo†liwe. Gdyby
ucho ludzkie by¬o jeszcze bardziej wra†liwe, s¬yszeliby∂cie
ruch cieplny czåsteczek organizmu.
Chcia¬abym jeszcze wyja∂niç nast™pujåcy stan rzeczy:
Dokonajcie prosze rozró†nienia pomi™dzy funkcjå dzie¬
Stwórcy a samym tworzeniem. Podczas gdy wszystkie
dzie¬a Stwórcy i procesy przebiegajåce w naturze odpowiadajå prawom natury, nie mo†na tym t¬umaczyç dzia¬ania
Boga w dziele tworzenia, gdy† prawa natury så wynikiem
aktu tworzenia a nie jego uwarunkowaniem.
Teraz wracam do narzådu wzroku, gdy† jestem nieodzownym elementem jego budowy. To dotyczy ludzi, ale
równie† wszystkie widzåce zwierz™ta. WyobraΩcie sobie,
ka†de oko wa†ki sk¬ada si™ z tysi™cy pojedynczych ócz
fasetkowych, z których znowu ka†de z nich wyposa†one jest
w gigantycznå liczb™ pól miliona prze¬åczników. Przy czym
ka†dy z tych elementów jest jeszcze sto razy mniejszy od
najmniejszych elektrycznych obwodów, które stosowane så
we wspó¬czesnej technice komputerowej. Oczywi∂cie, ka†de pojedyncze oko posiada swojå w¬asnå soczewk™, mog¬abym powiedzieç mikrosoczewk™.

Wiecie, jak funkcjonuje Wasze oko?
Równie† Wasze oko mo†e Was zdumieç: podczas ka†dego
spojrzenia obraz optyczny projektowany jest na 130 mln.
pojedynczych komórek wzrokowych. We wspó¬pracy z niewyja∂nionymi jeszcze procesami systemu nerwowego powstaje w Waszym mózgu wysokiej jako∂ci obraz obserwowanych zdarzeµ.
WyobraΩcie sobie, †e w swoim aparacie fotograficznym
zastosujecie, zamiast filmu p¬askiego, film w kszta¬cie pus74

tej kuli. Wszystko by¬oby wówczas bezmiernie wykrzywione, jak to zapewne znacie ze studia z wykrzywiajåcymi
lustrami. Tak zniekszta¬cony ∂wiat powstaje najpierw równie† na Waszej siatkówce. W mózgu zainstalowa¬ Stwórca
szybko przebiegajåce programy, które te zniekszta¬cenia
b¬yskawicznie eliminujå, i oto pojawia si™ Wam nieskazitelny obraz otoczenia. W kombinacji z mózgiem zmys¬
wzroku produkuje co∂ szczególnego: nie jest to nic do mierzenia wielko∂ciami fizycznymi. Jest to tak zbudowane, by
spe¬niç wymagania biologiczne. To oznacza: przy przedmiotach ró†nie oddalonych, oceniacie nie wielko∂ç fizycznego
obrazu powsta¬ego na siatkówce oka, lecz przyporzådkowujecie tym od¬eg¬ym przedmiotom innå wielko∂ç, ni† ta, która
odpowiada¬aby wielko∂ci obrazu na siatkówce.
Przedstawienia rzeczywisto∂ci w perspektywie så Wam
znane: Zmys¬ wzroku melduje Waszemu spostrzeganiu, w
wytworze ze zbiegajåcymi si™ liniami, nie owå fizycznie
„prawdziwå“, lecz t™ biologicznie wa†nå wielko∂ç.
Dla prawdziwej oceny ∂rodowiska jest mo†liwe oceniç
wielko∂ç jakiego∂ przedmiotu niezale†nie od tego, jak
ró†nie ten przedmiot jest odleg¬y. Program warto∂ciujåcy
w mózgu opracowuje fizyczne dane, odebrane przy pomocy
narzådu zmys¬u: powi™ksza, pomniejsza i wykrzywia je
w¬a∂nie tak, †e pozostaje tylko to, co biologicznie sensowne.
Dopiero mózg czyni z oka aparat przewy†szajåcy wszystkie
optyczne urzådzenia fizyki: potrafi widzieç w najg¬™bszej
ciemno∂ci i w najwi™kszym s¬oµcu, przy czym zakres optyczny ustawiany jest automatycznie; bia¬y papier rozpozna
jako bia¬y nawet wtedy, gdy o∂wietlony jest ró†nie jasnym
∂wiat¬em; utrzymuje daleko idåce, jednolite wra†enie barwy,
niezale†nie, czy to w rozproszonym ∂wietle poranka, czy te†
w jaskrawym ∂wietle po¬udnia. Postrzeganie formy i barwy
pozostaje jednolite, niezale†nie od tego, czy zbli†ajå si™, czy
te† oddalajå, a ich o∂wietlenie zmienia si™ w du†ym zakresie.
Wa†nå zdolno∂ciå widzenia (równie† s¬yszenia) jest pre75

cyzja poznawania i rozpoznawania przedmiotów, sytuacji,
istot †ywych i ludzi, nawet po up¬ywie bardzo d¬ugiego
okresu czasu. Np. na spotkaniu absolwentów, rozpoznajecie
ówczesnych uczniów po wielu latach, pomimo zmian
wyrytych w ich wyglådzie. Jest prawdå; zmys¬ wzroku dysponuje precyzjå, która nie jest opisywalna wielko∂ciami
fizycznymi.
Znacie zapewne s¬ynne powiedzenie Arystotelesa „Ca¬o∂ç jest czym∂ wi™cej ni† sumå cz™∂ci“, które dotyczy równie† wszystkich †ywych systemów. Je†eli ju† jednak po czåstce rozpoznaç mo†na kompletno∂ç, budow™, cel i poziom
wynalazczo∂ci, ile bardziej jest to aktualne przy ca¬o∂ci.
Teraz jednak chcia¬abym opowiedzieç Wam, zamiast o ca¬ym oku – tylko o soczewce tego oka – o ma¬ym detalu:

W warsztacie nie do wykonania
By Wam obja∂niç moje techniczne mo†liwo∂ci, prosz™,
idΩcie moim tokiem my∂lenia. WyobraΩcie sobie, chcecie
pewnej firmie optyki precyzyjnej zleciç wykonanie mnie
samej w jej zak¬adzie. Jak ma si™ to udaç? Tak, macie racj™:
By wykonaç soczewk™, która ma sprostaç okre∂lonym wymaganiom, trzeba tej firmie przedstawiç pe¬ny katalog zadaµ.
®e to ja w¬a∂nie znam siebie najlepiej, zestawi™ za Was w 6
punktach najwa†niejsze dane techniczne:
1. Koncepcja soczewki: w Waszym tradycyjnym przemy∂le
optycznym ustawienie w¬a∂ciwej odleg¬o∂ci w aparacie
fotograficznym nast™puje przez przesuwanie systemu soczewek. Ró†ne ogniskowe uzyskujecie przez przesuwanie soczewek wzgl™dem siebie. Dla oka musi zostaç wykonana tylko jedna soczewka, która spe¬niç musi wszystkie te optyczne wymagania. By ten problem pomy∂lnie rozwiåzaç, musi
przemys¬ optyczny zrezygnowaç z zasady sztywnej, niezmienialnej w formie soczewki, na rzecz plastycznego cia¬a
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szklanego. Wszystkie potrzebne ogniskowe od 40. do 70.
mm oraz ustawienie †ådanej od¬eglo∂ci, muszå byç osiågni™te przez zmiennå w formie soczewk™. Zadanie to spe¬niç
ma system mechanizmów napr™†ajåcych i rozpr™†ajåcych,
umieszczonych na obwodzie soczewki. W jakim stopniu
soczewka ma zmieniaç swój kszta¬t, o tym ma decydowaç
centralny uk¬ad zarzådzajåcy (mózg). W zgraniu wszystkich
elementów sk¬adowych osiagnåç trzeba geometrycznå
form™ soczewki, odpowiednio do wymagaµ optycznych.
2. Synteza budulca: jako Ωród¬o materia¬u budulcowego,
a jednocze∂nie ∂rodek do odtransportowania odpadów produkcyjnych, ma s¬u†yç uk¬ad przewodów, o wymuszonym
obiegu, wype¬niony wodnistym roztworem (krew), w którym rozpuszczone så ró†ne substancje. Proces produkcji
soczewki pod¬åczyç nale†y do tej ogólnej sieci zaopatrujåcej. Potrzebne materia¬y produkcyjne (proteiny) uzyskiwaç
trzeba na miejscu, drogå chemicznej syntezy, przy czym w
tych procesach nie mogå wyståpiç temperatury powy†ej
37 0C. Najpierw te† nale†y ustaliç, które z milionów mo†liwych protein (bia¬ek) u†yje si™ do budowy. Materia¬y te
trzeba nazwaç i zakodowaç. Trzeba równie† ustaliç przebieg
syntezy chemicznej i przeprowadziç proces technologiczny.
3. Wykonanie: dlatego, †e produkcja ma przebiegaç bez
sterowania r™cznego, musi byç zaprojektowany pe¬noautomatyczny, sterowany komputerem, proces technologiczny.
Automatyczny przebieg produkcji musi zawieraç potrzebne
programy, musi mierzyç i kontrolowaç przebieg procesów
chemicznych i energetycznych, jak te† regulowaç i precyzyjnie je przeprowadzaç. W ciag¬ym przebiegu nale†y uzupe¬niaç zu†ywane materia¬y. Proces produkcyjny nie mo†e
byç zak¬ócony. Przestoje så w ten sposób absolutnie niemo†liwe. Soczewki, ze wzgl™du na koncepcj™ kompleksowego rozwiåzania problemu, nie mogå byç wykonywane
seryjnie czy te† stale jednakowo, tylko ∂ci∂le wed¬ug stero77

wanego komputerem planu budowy, z uwzgl™dnieniem miejscowych uwarunkowaµ ramowych.
4. W¬a∂ciwo∂ci optyczne: chocia† proteiny så normalnie
nieprzezroczyste, trzeba zastosowaç odpowiedniå metod™,
która soczewce zapewni wysoka przepuszczalno∂ç ∂wiat¬a.
Ponadto wspó¬czynnik za¬amania ∂wiat¬a (liczba, która opisuje za¬amanie ∂wiat¬a w ró†nych ∂rodowiskach), musi
zawsze pozostaç taki sam. ¤rodki konstrukcyjne, które b™då
zastosowane przy wykonywamiu postawionego zadania, nie
mogå wywieraç wp¬ywu na przechodzåce promienie ∂wietlne.
5. Miniaturyzacja: odbudowa pojedynczych elementów soczewki na przestrzeni wielu lat, wymaga komórkowej techniki budowlanej. Ka†da komórka musi stanowiç samodzielnå,
w pe¬ni wyposa†onå jednostk™ produkcyjnå i jednocze∂nie
element soczewki, który realizuje jej funkcje optyczne.
Dlatego, †e dla procesu produkcyjnego, dla zaopatrzenia
w energi™ i równie† dla ca¬ego przebiegu przetwarzania
danych, stoi do dyspozycji jedynie owe 60 mm3, nale†y
w ca¬ym przebiegu produkcji zastosowaç ekstremalnå technik™ miniaturyzacji. Przyznaj™, †e Wasza nowoczesna technika komputerowa, dzi™ki wysokiej pojemno∂ci jednostek
pami™ci, zyska¬a nale†ne uznanie. Jednak dla zrealizowania
wymaganej tu koncepcji jest niewystarczajåca i musia¬aby
byç zaståpiona przez jeszcze oszcz™dniejszå, je†eli chodzi o
przestrzeµ, technik™.
6. R™kojmia dzia¬ania: nale†y jednocze∂nie zagwarantowaç,
†e sprawno∂ç funkcjonalna soczewki utrzymywaç si™ b™dzie
przez 70 do 80 lat – w przypadkach skrajnych nawet 100 lat.
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Rozwiåzanie Stwórcy
S¬usznie zauwa†acie: tych zadaµ nikt nie jest w stanie wykonaç. W samej rzeczy, †aden przemys¬ chemiczny, optyczny,
mechaniki precyzyjnej czy techniki obliczeniowej nie by¬by
w stanie, chocia†by nawet w przybli†eniu, dotrzymaç postawionych warunków. Wszystkie Wasze szczytne techniki,
które zaliczacie do poziomu „high tech“, nie så mimo to
w najmniejszym stopniu zdolne wykonaç tego, co ja na codzieµ czyni™ z ¬atwo∂ciå. Tak te† tylko chc™ spróbowaç Wam
przekazaç wra†enie, jakie czyni rozwiåzanie Stwórcy:
1. Przezroczysto∂ç: materia¬em budulcowym jest specjalna
mieszanina ró†nego rodzaju protein. W odniesieniu do †ywej wagi (tzn. bia¬ka niewysuszonego), jest soczewka, ze
swoimi 35 % zawarto∂ci bia¬ka, najbardziej bogatym w bia¬ko organem Waszego cia¬a. Dla osiågni™cia optycznych
w¬a∂ciwo∂ci stosuje si™ dwa ró†ne rodzaje protein – krystalin™ i albuminoid™. Pierwsza odznacza si™ rozposzczalno∂ciå
w wodzie. Ona te† jest specyficzna dla tego organu, tzn. nie
pojawia sie w †adnym innym narzådzie organizmu. Przezroczysto∂ç osiågana jest przez wzajemne stosunki obu bia¬ek
i wody.
By zagwarantowaç optyczne w¬a∂ciwo∂ci soczewki, musi
byç utrzymywana odpowiednia równowaga biochemiczna.
To wymaga pracoch¬onnego procesu automatycznego, który
mo†e byç osiågni™ty jedynie przez realizacj™ bardzo wyrafinowanej idei w zakresie techniki regulacyjnej. Je†eli
w jakim∂ okre∂lonym miejscu zmienia si™ ustalona równowaga, np. poprzez nadmierne nagromadzenie si™ wody
w okre∂lonym miejscu, lub zmian™ g™sto∂ci upakowania
czåstek bia¬kowych, zmienia si™ bardzo czule przepuszcalno∂ç promieni ∂wietlnych. Techniczny proces regulacyjny,
dla utrzymania równowagi biochemicznej, wymaga – jak
ka†dy przebieg techniczny – energii.
W tym celu Stwórca wbudowa¬ w soczewk™ miniaturowe
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si¬ownie, ktore produkujå energi™ drogå biochemicznej
przemiany materii. Wasze elektrownie spalajå np. w™giel
w bardzo wysokich temperaturach, ale ich sprawno∂ç jest
mizerna. U mnie przeciwnie, produkcja energii przebiega
przy 100 % wykorzystaniu procesu chemicznego. Pomy∂lcie, wszystko musi si™ odbywaç w nadzwyczaj ¬agodnych
warunkach temperaturowych, ci∂nienia i koncentracji materia¬u energetycznego. W tej sytuacji Stwórca zrealizowa¬
koncepcj™ stosowania w reakcjach energetycznych materia¬ów o szczególnych w¬a∂ciwo∂ciach, które tymi reakcjami
w zadanych warunkach sterujå. Te wyjåtkowe materia¬y zwå
Wasi chemicy katalizatorami. U mnie dwa takie enzymy,
z¬o†one ze 100 moleku¬ bia¬ek, så tak chemicznie zbudowane, †e mogå przyjåç na siebie to zadanie.
2. Struktura wewn™trzna: dalszym czynnikiem, decydujåcym w osiågni™ciu optycznych w¬a∂ciwo∂ci, jest kszta¬t,
uporzådkowanie i wewn™trzna struktura komórek soczewki
(rys.2). Dopiero, kiedy mnie oglådnåç pod du†ym powi™kszeniem, mo†ecie dostrzec wysoko wyspecjalizowane, g™sto
upakowane uporzådkowanie warstw protein. Patrzåc na
uk¬ad warstw przypomina Wam si™ zapewne u¬o†enie desek
w tartaku (rys.3). Komórki soczewki tworzå bardzo mocne,
lecz elastyczne po¬åczenie. Ka†da pojedyncza warstwa zaopatrzona jest w oryginalny mechanizm zaz™bienia, który
podobny jest splecionym d¬oniom. Ten bardzo precyzyjnie
wykonany sposób upakowania komórek jest konieczny dla
zagwarantowania du†ej przezroczysto∂ci. W pe¬ni uporzådkowane warstwy i system po¬åczeµ zbudowany z unikalnych
przegubów kulowych, sk¬adajåcych si™ z g¬ówek i panewek
przegubu, wprawiç mogå Waszych inzynierów-praktyków
w zdumienie. Odst™py owych po¬åczeµ wybra¬ Stwórca
wcale nieprzypadkowo; dostosowane så bowiem do d¬ugo∂ci fali ∂wiat¬a widzialnego i w ten mo†liwie najlepszy
sposób likwidowane så wszelkie zniekszta¬cenia widzenia.
Cieniutkie warstewki bia¬ek jak równie† ich elastyczne
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Rys. 2: Przekrój soczewki oka cz¬owieka. Jådro soczewki posiada
w ∂rodku, po obu stronach, w okolicy biegunów, spoiny w kszta¬cie
litery Y. Komórki, które po¬åczone så z podstawå litery Y u jednego
bieguna, ¬åczå si™ z wide¬kami litery Y bieguna przeciwnego. Soczewka otoczona jest przeΩroczystå i stosunkowo grubå, elastycznå
torebkå.
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Rys. 3: Mikroskopowa struktura soczewki oka. Cztery ró†ne powi™kszenia, uzyskane przy pomocy elektronicznego mikroskopu
rastrowego, pokazujå precyzyjne u¬o†enie struktur bia¬ek w soczewce oka. W ka†dym przypadku zaznaczono d¬ugo∂ç jednej setnej
milimetra. Poszczególne warstwy protein po¬åczone så elastycznie
przy pomocy jedynych w swoim rodzaju przegubów kulowych (zaznaczonych strza¬kami na obu dolnych powi™kszeniach). Ten sposób
po¬åczeµ gwarantuje uzyskanie odpowiedniego kszta¬tu soczewki,
a tym samym osiågni™cie potrzebnej ogniskowej.
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mechanizmy po¬åczeniowe posiadajå jeszcze jedno niebagatelne znaczenie: kszta¬t soczewki mo†e ¬atwo ulegaç
zmianie. W stanie spoczynku soczewka jest bardziej p¬aska
i w ten sposób ustawiona do patrzenia w dal. Stan ten osiågany jest przez napr™†enie w¬ókien wi™zad¬a rz™skowego
soczewki, po¬åczonego z cia¬em rz™skowym, otaczajåcego
soczewk™. W ustawieniu do bli†y mi™sieµ ∂ciåga si™. Wtedy
luzujå si™ w¬ókna wi™zad¬a i, wskutek konstrukcyjnej elastyczno∂ci, soczewka bardziej si™ uwypukla. Dzi™ki genialnie
przemy∂lanemu uporzådkowaniu warstw w eliptycznym
ciele soczewki, uzyskuje si™, zale†nie od stanu rozpr™†enia,
przy równowadze wszystkich uczestniczåcych si¬, t™ form™
geometrycznå, która w¬a∂nie odpowiada potrzebnej sile
za¬amania promieni ∂wiat¬a – ogniskowej.
3. Proces wykonania: moje powstawanie ma bardzo kompleksowy przebieg, który mo†na obserwowaç z zewnåtrz.
Jak zorganizowane jest to w pe¬ni automatyczne przetwarzanie materia¬ów podstawowych w koµcowy produkt i przestrzennå form™, tego jeszcze Wasi uczeni dok¬adnie nie
wiedzå. Centralnå rol™ w sterowaniu procesem wzrostu soczewki spe¬niajå jednak informacje zawarte w drobinach
kwasu desoksyrybonukleinowego (DNA).

Moje pochodzenie
Na podstawie ma¬ej cz™∂ci, wchodzåcej w sk¬ad budowy
oka, mogli∂cie przekonaç si™ o kompleksowo∂ci, genialnej
konstrukcji i kryjåcym si™ za niå bogactwie my∂li. W ten
sposób jednak oko jest tak samo ma¬o opisane, jak ma¬o
mo†na opowiedzieç o zamku Sanssouci albo o samochodzie
opisujåc jedynie ceg¬™ lub ∂rubk™. Wyja∂nienie powstania
soczewki w ramach procesu selekcji uznane zosta¬o ju†
przez przez Darwina jako niemo†liwe. W swojej ksiå†ce
„O powstaniu gatunków“ pisze o tym tak:
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„Przypuszczenie, †e oko, ze swoim niepowtarzalnym
technicznym wyposa†eniem dla ustawienia ostro∂ci, regulacji intensywno∂ci wpadajåcego do wn™trza oka ∂wiat¬a
oraz wyrównania aberacji sferycznej i chromatycznej,
mog¬o powstaç drogå naturalnej selekcji, jest, jak to otwarcie przyznaj™, w najwy†szym stopniu absurdalne.“
Wszystkie pojedyncze cz™∂ci sk¬adowe oka dopiero wtedy
stanowiå o mo†liwo∂ciach funkcjonalnych widzenia, gdy
istniejå jednocze∂nie i så doskonale do siebie dopasowane.
Gdyby istnia¬o ca¬e oko, ale bez soczewki, narzåd wzroku
by¬by bezu†yteczny. Ewolucja nie potrafi wymy∂laç ani te†
planowaç przysz¬o∂ci. Nawet istniejåce ju† konstrukcje nie
mogå byç przekszta¬cane. Wtedy wyglåda¬o by to jak na
owej budowie:
„Z powodu przebudowy przedsiebiorstwo chwilowo
nieczynne“.
Dlatego, †e w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o
pochodzenie wszystkie ludzkie próby interpretacyjne chybiajå, ufam Bogu z Biblii, który nas dobrze poinformowa¬:
„... kto czyni go ..., widzåcym albo ∂lepym? Czy† nie Ja,
Pan?“ (II Moj†. 4,11). Równie† psalmista wskazuje na
Boga, konstruktora i budowniczego oka:
„Czy Ten, kto uczyni¬ ucho, nie s¬yszy? Czy nie widzi
Ten, kto ukszta¬towa¬ oko?“ (Ps. 94,9).

84

8. 150 000 i ja
Nie podobam si™ Wam? No, s¬uchajcie tylko! Ostatecznie
jestem, podobnie zresztå jak Wy, oryginalnym dzie¬em
Stwórcy. Nie musicie na mnie spoglådaç tak lekcewa†åco.
Jestem stworzona równie w ca¬o∂ci. Otrzyma¬am jedynie
inne zadania. Dlatego te† musia¬ mi Stwórca daç innå
postaç. – Poza tym jestem Wam potrzebniejsza ni† przypuszczacie! Je†eli zechcecie uzbroiç si™ w troch™ cierpliwo∂ci do s¬uchania, b™dziecie si™ jeszcze dziwiç – i w przysz¬o∂ci obdarzycie mnie mo†e troch™ wi™kszym szacunkiem.

Moje dzieciµstwo
Pierwsze wspomnienie, to kauczukowaty, na obu koµcach
zamkni™ty pas brzuszny, w którym wyros¬am, dobrze zabezpieczona. Mimo to opu∂ci¬am go, jak tylko poczu¬am si™
odpowiednio silna. W¬a∂ciwym moim mieszkaniem jest
grunt, w którym rosnå Wasze pomidory i ogórki, na którym
rozgrywacie mecze pi¬ki no†nej, na którym stawiacie Wasze
domy.
Drå†enie gleby – to mojå specjalno∂ç. Moje sta¬e miejsce
zamieszkania znajduje si™ do∂ç g¬™boko – jakie∂ pó¬tora
metra pod powierzchniå ziemi. W ten sposób zaliczyç mnie
mo†na do dobrych „∂redniaków“. Rekord ∂wiata d†d†ownic
wynosi, o ile si™ dobrze orientuj™, oko¬o osiem metrów pod
powierzchniå ziemi. To mieszkanie potrzebne jest mi tylko
dwa razy w roku – zimå i w goråce lato. Wtedy zwijam si™
wygodnie w kó¬eczko i czekam na lepsze czasy.
Kiedy pada deszcz czuj™ si™ bardzo dobrze. Ziemia jest
wtedy mi™kka a ja, drå†åc w glebie, przesuwam si™ ku jej
powierzchni. Dlatego te† nazywam si™ „d†d†ownica“, gdyby∂cie tego jeszcze nie wiedzieli. Ale mo†ecie mnie te†
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nazywaç „lumbricus terrestris“. Brzmi to mo†e bardzo naukowo, choç znaczy to samo. Niektórzy te† mówiå – „zwyk¬a
d†d†ownica“. Faktycznie jestem bardzo zwyk¬ym, ale jednak cudownym stworzeniem Boga.
Wielu z Was ma problem z tym, †e widzå siebie jako
„zwyk¬ego“ cz¬owieka. Czujå si™ niepotrzebni i mo†e jeszcze w niezgodzie z Bogiem. Pomy∂lcie jednak! W tym
„zwyczajnym“ jest jeszcze tyle cudownego, †e zdziwienie
prawie nas nie opuszcza, jak tylko raz si™ temu przyjrzeç.
A ponadto: ¤wiat Boga nie mo†e sk¬adaç si™ tylko z istot
nadzwyczajnych. ¤wiat ten potrzebuje równie† ca¬ego
mnóstwa istot zwyczajnych – Was i mnie.

Moja technika drå†enia gleby
Interesowa¬a Was ju† kiedy∂ moja technika drå†enia gleby?
Zadawali∂cie sobie ju† pytanie, jak ja to robi™? Ostatecznie
nie posiadam ¬opatowato rozszerzonych d¬oni, jak kret,
ani te† takiego urzådzenia jak koparka. W tym celu
pos¬uguj™ si™ tylko moim mocnym, spiczastym zakoµczeniem g¬owy. Jest ono tak doskonale ukszta¬towane, †e mo†e
wcisnåç si™ w najdrobniejsze szczeliny. Wciskam g¬ow™ do
takiej szczeliny, nast™pnie napr™†am musku¬y, w które
Stwórca bogato mnie wyposa†y¬, i rozpycham gleb™ niczym
klinem.
Pytacie si™ zapewne, jak jestem w stanie tego dokonaç,
skoro nie posiadam szkieletu, o czym chyba wiecie. Mój
Konstrukor wymy∂li¬ co∂ nadzwyczajnego. Je†eli chc™ u†yç
moich mi™∂ni, potrzebuj™ jakiej∂ podpory, gdy† akcja powoduje reakcje. Tego uczyli∂cie si™ kiedy∂ na fizyce.
Tak te† wyposa†y¬ mnie mådry Stwórca w dwie poduszki
dociskowe, które znajdujå si™ w ka†dym moim segmencie
(mo†ecie je policzyç!), wokó¬ jelita ∂rodkowego. Uczeni
zmierzyli, †e w tych worach, wype¬nionych p¬ynem, wytwarzane jest nadci∂nienie o warto∂ci 1560 Pascali (= 1,45 %
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ci∂nienia atmosferycznego). Ci∂nienie to powstaje wtedy,
gdy mocno napr™†am moje mi™∂nie. Nie chce Was jednak
zanudzaç zbyt skomplikowanymi drobiazgami.

Mój sposób poruszania si™
Jeszcze jedno powinni∂cie wiedzieç: widzieli∂cie ju† kiedy∂,
jak poruszam si™ po powierzchni ziemi? Zauwa†yli∂cie pewnie, †e potrafi™ moje segmenty kurczyç i rozszerzaç. Czego
jednak na pewno nie widzieli∂cie, to te „kotwiczki“, które
wyrzucam ka†dorazowo na boki, jak tylko niektóre moje
segmenty pogrubiam. Po ka†dej stronie cia¬a wysuwam ku
pod¬o†u dwie pary krótkich szczecinek. Tak „zakotwiczona“
mog™ wysunåç do przodu przednie segmenty i w ten sposób
znacznie si™ przemie∂ciç.
Niech to jednak nie sprowadzi Waszych my∂li na fa¬szywy trop: szczecinki nie så pozosta¬o∂ciami jakiego∂ wcze∂niejszego ow¬osienia. Moi przodkowie byli równie pi™knie
gladcy, jak ja, gdy† równie† oni byli od razu przystosowani
do takiego trybu †ycia. Có† mog¬abym poczåç w ziemi
z ow¬osionå skórå? Moje osiem szczecinek w ka†dym segmencie nie przeszkadza mi jednak, gdy† wtedy, gdy ich nie
potrzebuj™, chowam je w skórnych kieszonkach.
My∂licie, †e wszystko rozwin™¬o si™ samo z siebie? Chyba te† nie wierzycie, †e Wasz zegarek kieszonkowy sam si™
skonstruowa¬ i z¬o†y¬ w ca¬o∂ç. A ja jestem przecie† o wiele
bardziej skomplikowana ni† jaki∂ tam zegarek. Tak chcia¬abym przynajmniej mniemaç! Ponadto Wasz zegarek nie
potrafi si™ nawet rozmna†aç – ja tak! Zasada mojego rozmna†ania si™ jest jednak tak z¬o†ona, †e nie chcia¬abym Was
d¬u†ej tym „denerwowaç“.

87

„Moja skromna osoba“
Teraz ju† czas troch™ powiedzieç o mojej osobie: mam ju†
prawie rok i 20 centymetrów d¬ugo∂ci. Niektórzy z mojej
rodziny mogå do†yç wieku 10. lat. Nasi najwi™ksi krewni
†yjå w Australii. Przy ∂rednicy oko¬o trzech centymetrów
osiågajå d¬ugo∂ç do trzech metrów. – Pot™ga, prawda?
Nad moim prze¬ykiem umieszczony jest mózg. Jest
wprawdzie mniejszy ni† Wasz, funkcjonuje jednak w zasadzie podobnie. Albo my∂licie, †e go nie potrzebuj™? To
wyt¬umaczcie mi prosz™, jak to jest mo†liwe, †e przez moje
cia¬o przechodzå jednocze∂nie trzy fale rozkurczów i napr™†eµ, jak si™ tylko troch™ ∂piesz™!
Moje oko to tylko ∂wiat¬oczu¬e miejsce na przodzie
mojego cia¬a. Stwórca wiedzia¬, †e wi™cej nie potrzebuj™.
Co te† mia¬abym poczåç z jakim∂ skomplikowanym okiem?
Ja musz™ tylko rozpoznaç, kiedy osiågn™¬am powierzchni™
ziemi i kiedy znowu drå†yç w jej g¬™bi. ¤wiat¬o s¬oneczne
jest dla mnie niebezpieczne i mo†e si™ nawet okazaç zabójcze. Mimo to znios™ wysuszenie mojego cia¬a nawet do 70 %
wagi i odwrotnie, potrafi™ prze†yç pod wodå 100 dni. No,
spróbujcie mnie w tym na∂ladowaç!

Moi wrogowie
O moich wrogach najlepiej milczeç. Je†eli jednak chcecie
mnie dobrze zrozumieç, pos¬uchajcie, gdy† z tym wiå†e si™
jedna z moich najcudowniejszych w¬a∂ciwo∂ci. Je†eli urwiecie kawa¬ek mojego cia¬a, nie zabijecie mnie w ten sposób.
W okre∂lonych warunkach mog™ odbudowaç cz™∂ç masy
mojego cia¬a. Stwórca tak zaprogramowa¬ moje geny, †e
utracona, na skutek wypadku, tylna cz™∂ç mojego cia¬a mo†e
znowu odrosnåç. Pos¬uchajcie jednak: nawet moja g¬owa, ze
wszystkim, co do niej nale†y, mo†e si™ zregenerowaç.
Prosz™, nie opowiadam Wam wcale ba∂ni o smokach!
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Jest to prawda! Niestety, korzystajå z tego moi wrogowie –
krety. ˆapiå nas, kiedy zab¬ådzimy w ich korytarze, odgryzajå nam g¬ow™ z dwoma, – trzema segmentami, tracimy
przez to mozliwo∂ç poruszania si™, a potem przyklejajå nas
do ∂cian swojej spi†arni. Jeden z polskich biologów naliczy¬
kiedy∂ 1200 d†d†ownic w takiej komorze zgrozy. Je†eli uda
mi si™ zimå uniknåç kreciej †ar¬oczno∂ci, wtedy mam jeszcze szanse wymknåç si™. W tym czasie odros¬a ju† moja
cz™∂ç g¬owowa, mog™ wi™c to niebezpieczne miejsce czym
pr™dzej opu∂ciç.
Wiecie, †e my te† cierpimy z powodu grzechu pierworodnego? To, co pope¬ni¬ Wasz przodek, ciå†y równie† na
nas. Dlatego z t™sknotå oczekujemy na to, †e ca¬e Stworzenie wyzwoli si™ z pod „panowania przesz¬o∂ci“. Przeczytajcie o tym w Biblii, mianowicie w Li∂cie ∂w. Paw¬a do Rzymian 8,19-23!

Moje po†ywienie
Teraz jednak mam na tym ∂wiecie jedno zadanie do wykonania. Stwórca zlecil mi spulchnianie i nawo†enie gruntu.
Dlatego moje wydrå†one kana¬y przenikajå gleb™. Je†eli
gdzie∂ napotkam grunt tak twardy, †e nie potrafi™ w nim
znaleΩç szczeliny, przez którå mog¬abym przeniknåç, po
prostu „pluj™“ przed siebie. Jak troch™ zmi™knie, zjadam jå
bez wi™kszego namys¬u. Jest to zresztå moja g¬ówna metoda
wnikania w g¬™bsze warstwy ziemi.
Na ¬åce potrafi™ równie† po†eraç li∂cie i inne organiczne
materia¬y. – WyobraΩcie sobie tylko, co te† wszystko mo†e
w™drowaç przez moje jelito. Resztki tego po†ywienia znajdujecie w postaci ma¬ych grudek nawozu na powierzchni
ziemi. – Nie powinni∂cie si™ tym brzydziç! To jest najlepszy
czarnoziem.
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Moje osiågni™cia
Uczeni obliczyli, †e jeste∂my w stanie, w ciagu 24. godzin,
na obszarze jednego hektara, wytworzyç wi™cej ni† 100 kg
próchnicy. W ciågu roku daje to dobre 40 ton czarnoziemu,
który my rozprowadzamy równomiernie po powierzchni.
Naturalnie, nie wykonuj™ tej pracy sama. Na powierzchni
równej boisku pi¬karskiemu †yje jeszcze oko¬o 150 000
innych d†d†ownic. Na dobrej ¬åce mogå to nawet byç
miliony. Gdyby∂cie takå mas™ chcieli zwa†yç, mieliby∂cie
powa†ne problemy. By¬o by nas oko¬o 500 kg. Jest to
dok¬adnie tyle mi™sa, ile byd¬a mogliby∂cie na tej powierzchni wy†ywiç.
W ka†dym razie fachowcy ceniå nas bardzo za ogromnå
prac™ w „przeorywaniu i u†yΩnianiu“ gleby. Gdyby∂cie nam
zostawili troch™ czasu, no powiedzmy – 300 do 400. lat,
mo†ecie byç pewni, †e przez nasz przewód pokarmowy
przesz¬a by gleba z powierzchni ca¬ego ziemskiego globu,
na g¬™boko∂ç do 40. centymetrów.
Tak to wype¬niamy zadanie, które nam Stwórca wyznaczy¬. Nasza obecno∂ç, jakkolwiek by sie Wam to wyda¬o
nieprawdopodobne, s¬u†y jego uwielbieniu.
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9. ®ywy silnik elektryczny
Dzieµ dobry, nazywam si™ Escherich. Nie, nie musicie si™
trudziç – nie znajdziecie mnie. Jestem niewidzialna dla Waszych oczu. Ale gdyby∂cie tak naprawd™ chcieli wiedzieç:
siedz™ sobie na czubku Waszego niezbyt czystego, wskazujåcego palca.
Gdyby trzysta istot, takich jak ja, ustawi¬o si™ w jednym
szeregu, wtedy taki ¬aµcuszek mia¬by d¬ugo∂ç zaledwie jednego milimetra, a Wy nie spostrzegliby∂cie nawet tej cieniutkiej niteczki. Gdyby∂my w taki sposób ustawi¬y si™
tysiåckrotnie, szereg przy szeregu, zaj™¬yby∂my wówczas
powierzchni™ 1 mm2 na brzu∂cu Waszego palca.
W¬a∂ciwie nie nazywam si™ wcale Escherich. Jest to bowiem nazwisko uczonego, który pierwszy obserwowa¬ mnie
przez mikroskop i opisa¬. Z tego powodu nadano mi nazw™
escherichia coli*. To imi™ wskazuje na to, †e moim domem
jest w¬a∂ciwie Wasze jelito.
Nie powinni∂cie si™ z mego powodu wstydziç. Razem
z wielu milionami towarzyszek mojego rodzaju wnosz™
powa†ny wk¬ad w Wasze od†ywianie si™ i w tym w¬a∂nie
celu zosta¬am skonstruowana przez Stwórc™. Rozk¬adam
w Waszym jelicie sk¬adniki pokarmowe, zazwyczaj nie dajåce si™ zu†yç, do tego stopnia, †e potem mogå byç przyswojone przez ∂cianki jelita. Nie b™dziecie mi oczywi∂cie brali
za z¬e tego, †e przy okazji sama si™ od†ywiam.
Jeste∂my oczywi∂cie o wiele bardziej po†yteczne, ni†
szkody wyrzådzone naszå „samoobs¬ugå“. I tak np. proponujemy Wam, przy normalnym stanie zasiedlenia, dobrå ochron™ przed wrogimi, chorobotwórczymi mikroorganizmami. Je†eli jednak przenikniemy do tkanki poza
Waszym jelitem, mo†emy staç si™ dla Was szkodliwe. –

* pa¬eczka okr™tnicy
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BådΩcie zatem z nami troszk™ ostro†ni, nie zaniedbujcie
higieny!
Dlatego, †e nie mo†ecie mnie widzieç, opisze Wam mój
wyglåd, oczywi∂cie w du†ym powi™kszeniu: WyobraΩcie
sobie pod¬u†ny, pó¬torakilogramowy bochenek chleba, na
koµcu którego wystaje sze∂ç, d¬ugich na dwa metry, rzemieni. Jak si™ tym rzemieniom dok¬adniej przyjrzycie, to w miejscu, w którym ka†dy z nich wystaje z bochenka, znajduje
si™ ma¬y kåtnik, który za¬amuje rzemieµ pod kåtem prostym.
Musicie sobie jeszcze wyobraziç, †e wszystko to obraca si™
bardzo szybko, mianowicie do stu obrotów na sekund™. To
jest prawie dwukrotnie szybciej, ni† obroty generatorów
wytwarzajåcych pråd elektryczny.
Owe rzemienie albo witki, jak si™ je w moim przypadku
nazywa, zbudowane så jak kominy, w których ceg¬a uk¬adana jest warstwami, spiralnie pnåc si™ do wierzcho¬ka. Je†eli
wybrazicie sobie taki komin o ∂rednicy jednego metra, to
w tym powi™kszeniu musia¬by mieç wysoko∂ç tysiåca
metrów.
W przypadku mojej witki, takie ceg¬y odpowiadajå moleku¬om, które po¬åczone så ze sobå o wiele bardziej elastycznie ni† sztywne po¬åczenia cegie¬ komina. Oczywi∂cie musicie sobie jeszcze wyobraziç, †e ten komin kr™ci si™ nieustannie, skr™cajåc si™ przy tym niczym korkociåg. Pomy∂lcie
jeszcze, †e moje witki majå w rzeczywisto∂ci zaledwie 0,02
milimetra d¬ugo∂ci.
To, co Stwórca we mnie wbudowa¬, bym mog¬a †yç,
poruszaç si™, od†ywiaç, rozmna†aç i do tego jeszcze byç
po†yteczna dla Was, jest wspania¬e i wysoce skomplikowane. Ju† sama budowa, z zewnåtrz tak niewinnie wyglådajåcej, b¬ony komórkowej, jest szczególnie z¬o†ona. Pomi™dzy ró†nymi membranami istnieje jedna warstwa bia¬kowa,
potem szkielet podporowy, wielocukry, warstwa t¬uszczowa
itd. Mój w¬asny ¬aµcuch kwasu DNA, w którym Stwórca
zapisa¬ wszystkie najwa†niejsze dla mnie informacje, jest
ca¬e tysiåc razy d¬u†szy ode mnie. Mo†ecie sobie wyobraziç,
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jak wyrafinowanie ¬aµcuch ten musi byç pouk¬adany, †eby
si™ w ogóle we mnie zmie∂ciç, nie mówiåc ju† o g™sto∂ci
zakodowanej w nim informacji. Wiedzieli∂cie mo†e, †e mój
¬aµcuch DNA zawiera tyle samo liter ile Wasza Biblia?
Nie mog™ niestety nadal opowiadaç Wam o innych, zdumiewajåcych szczegó¬ach. Musz™ jednak koniecznie opowiedzieç o moich sze∂ciu wirujåcych elektrycznych silnikach. Så niezb™dne dla poruszania si™ do przodu. Jak ka†dy
techniczny silnik elektryczny, tak i moje posiadajå rotor, stator i ¬o†yska. O∂ ustawiona jest pionowo do powierzchni,
zabudowana pomi™dzy dwie såsiadujåce membrany w b¬onie komórkowej (rys.4). ¤rodkowa membrana spe¬nia rol™
dielektryka (izolatora) kondensatora, który na¬adowyny jest
na zewnåtrz dodatnio, a wewnåtrz – ujemnie. Powstajåce
przy tym napi™cie elektryczne wynosi 0,2 Volta.
Czåstki na¬adowane dodatnio (jony wodoru) p¬ynå z zewnåtrz do wn™trza poprzez silniki, nap™dzajåc je przy pomocy
si¬ elektrycznych. Moje silniki mogå pracowaç do przodu
i do ty¬u, nadajåc mi, przy pomocy skr™conych witek, pr™dko∂ç rz™du 200. mikrometrów na sekund™ (= 0,2 mm/sek);
oznacza to, †e w czasie jednej sekundy mog™ przep¬ynåç
od¬eg¬o∂ç równå 65. d¬ugo∂ciom mojego cia¬a, nie liczåc
d¬ugo∂ci witek. Gdyby to porównaç z Waszym tempem
p¬ywania, musieliby∂cie mknåç przez wod™ z szybko∂ciå
400 km/godz.
Niektórzy z Was så przekonani, †e do ukszta¬towania si™
tak genialnego silnika musia¬o doj∂ç drogå selekcji i mutacji. Nie zapominajcie jednak, †e dopóki jaka∂ cz™∂ç ca¬o∂ci
nie jest „gotowa“ inne doskonale cz™∂ci så bezu†yteczne.
Silnik rotacyjny, który si™ nie kr™ci, nie stanowi uprzywilejowanego materia¬u w procesie ewolucji.
O jednym Wam jeszcze nie opowiedzia¬am, o mojej
funkcji „chemicznej“ taksówki: Mój Stwórca obdarzy¬ mnie
w¬a∂ciwo∂ciå p¬ywania z najwi™kszå szybko∂ciå do miejsc o
najwi™kszej koncentracji sk¬adników pokarmowych. Ponadto zapami™tuj™, kiedy dzia¬a na mnie du†o materia¬ów
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Rys. 4: Escherichia coli – najbardziej znana bakteria. Szkic wyja∂nia dzia¬anie silnika, który nap™dza organ ruchu – witk™ (¬ac. flagellum).
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szkodliwych. Potrafi™ je wtedy omijaç. Do tego nale†y bardzo wyrafinowany system nawigacyjny, który wysy¬a moim
sze∂ciu silnikom odpowiednie sygna¬y.
Rozumiecie: silnik bez mechanizmu sterowania mo†e
mnie równie† tam doprowadziç, gdzie czeka mnie zag¬ada.
Równocze∂nie sam system nawigacyjny – bez silnika – jest
dla mnie bezu†yteczny. Po có† mi wiedzieç, gdzie znajduje
si™ pokarm, je†eli nie mog™ si™ tam dostaç.
W Waszym †yciu istnieje pewna analogia do mojego
systemu nawigacyjnego. Najwy†szym celem, jaki wyznaczy¬ Wam Bóg, jest wieczne †ycie. Po có† Wam ta wiedza,
gdyby∂cie nie mieli mo†liwo∂ci tego osiågnåç. Pocieszcie
si™, tak jak mnie Bóg wyposa†y¬ w silnik, bym móg¬a osiågnåç Ωród¬o pokarmu, tak te† Wam podarowa¬ Chrystusa,
jako drog™ do Ωród¬a †ycia. Je†eli w niego wierzycie, osiågniecie prawdziwie wieczne †ycie.
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10. Prawie nierozwiåzywalny problem
materia¬u nap™dowego
Siewka z¬ota, je†eli pozwolicie! Nie znacie mnie? Jestem
prawie tak du†a jak go¬åb, no i lataç te† potrafi™. Ale to jest
ju† w¬a∂ciwie wszystko, czym jestem do niego podobna.
Spójrzcie tylko na moje upierzenie: mój kark jest czarny
niczym rura od pieca – równie† przedzia¬ek na g¬owie,
p¬aszcz i plecy b¬yszczå czarno. Popatrzcie jednak jak kunsztownie obramowa¬ Stwórca ka†de moje piórko. Zauwa†yli∂cie, jak od góry wszystko mieni sie z¬otozielonkawå
barwå? Ostatecznie nie nadaremno nazywajå mnie „siewka
z¬ota“ – „ pluvialis dominica fulva“, jak mawiajå uczeni.
Bóg podarowa¬ ka†demu co∂ szczególnego, nie sådzicie?

Niecka w wiecznie zmarz¬ym gruncie
Urodzi¬am si™ na Alasce, natomiast inni przedstawiciele
mojego gatunku, we wschodniosyberyjskiej tundrze, a zatem w okolicach, gdzie nawet latem grunt tylko powierzchniowo odtaja. Rosnå tam niskie krzewy, mchy, ro∂linno∂ç
stepowa i porosty. W takim krajobrazie przek¬u¬am skorupk™ jaja, w którym kszta¬towa¬am si™ przez 26 dni. Razem
z moim rodzeµstwem zna¬az¬am si™ w ma¬ym zag¬™bieniu
gruntu, wy∂cielonym suchym mchem i listowiem. Nasi rodzice karmili nas, jak si™ zapewne domy∂lacie, witaminami
i bia¬kiem, owocami i mi™sem w formie kwa∂nawej †urawiny, t¬ustych gåsieniczek, czarnej barzyny i twardych
chrzåszczy.
W ten sposób od†ywiane ros¬y∂my do∂ç szybko. Uczy¬y∂my si™ te† lataç. To by¬o cudowne. Inaczej jest z bieganiem. Jak mi si™ przyglådniecie, zaczniecie si™ mo†e
u∂miechaç. Tak, tak, macie racj™, jest to chód ko¬yszåcy.
Stwórca uwa†a¬ za stosowne tak w¬a∂nie mnie skonstruo96

waç. My∂licie mo†e powa†nie, i† mog¬abym powstaç, tak
jak jestem, przez „przypadek“ lub, jak inni to górnolotnie
okre∂lajå, „drogå samoorganizacji materii“?
Wiecie te†, †e latam a† na Hawaje? Tak, to jest rzeczywi∂cie ogromna trasa. Jak by¬am w stanie tego dokonaç,
pytacie? Ca¬kiem zwyczajnie: polecia¬am. Moj Stwórca nie
uczyni¬ mnie rekordzistå ∂wiata w p¬ywaniu lub biegamiu.
Za to jednak potrafi™ lepiej lataç. To chcia¬abym Wam udowodniç.

50. procentowa nadwaga
Moje rodzeµstwo i ja mieli∂my dopiero par™ miesi™cy, kiedy
opu∂cili nas nasi rodzice. Polecieli na Hawaje. Ale tego
wówczas nie wiedzieli∂my. Szczerze mówiåc nie interesowali∂my si™ tym. Wprost przeciwnie, mieli∂my wtedy du†y
apetyt i zajadali∂my si™ t¬usto i obficie. W krótkim czasie
przyby¬o mi na wadze 70 gramów, czyli po¬owa wagi mojego cia¬a. To musicie sobie dok¬adnie wyobraziç. Wiecie, jakby∂cie wyglådali, gdyby∂cie w ciågu trzech miesi™cy, zamiast swoich 80 kg, rzucili na wag™ jakie∂ dwa i pó¬ cetnara*?
Chcieliby∂cie zapewne wiedzieç, dlaczego tak du†o zjadam. To jest ca¬kiem zwyczajne: mój Stwórca tak mnie
zaprogramowa¬. Potrzebuj™ ów dodatkowy ci™†ar mojego
cia¬a jako konieczny zapas paliwa dla odbycia podró†y
z Alaski na Hawaje. To jest oko¬o 4500 km. Tak, tak, nie
przes¬yszeli∂cie si™. Ale to nie wszystko: na ca¬ej tej trasie
nie mog™ w ogóle ani razu wypoczåç. Po drodze nie znajduje
si™ †adna wyspa, †adna wysepka czy sucha plamka, a p¬ywaç te† nie potrafi™, jak ju† wiecie.

* tu 1 cetnar = 50 kg (przyp.t¬um.)

97

Çwierç miliona „pompek“
Moi rówie∂nicy lecå ze mnå 88 godzin – to znaczy trzy dni
i cztery noce – bez przerwy, ponad otwartym morzem. Uczeni obliczyli, †e poruszamy przy tym skrzyd¬ami 250 000
razy w gór™ i w dó¬. WyobraΩcie sobie, †e musicie wykonaç
çwierç miliona „pompek“, to chyba w¬a∂ciwe porównanie.
Teraz Was pytam: Skåd wiedzia¬am, ile t¬uszczu musz™
zgromadziç, by dotrzeç do Wysp Hawajskich? I kto mi powiedzia¬, †e to tam musz™ przybyç i wreszcie, w jakim kierunku ja tam musz™ lecieç? Przedtem przecie† nie mia¬am
okazji tej trasy oblecieç! Po drodze nie ma †adnych punktów
orientacyjnych. Jak mog¬y∂my odnaleΩç te malutkie wyspy
na Oceanie Spokojnym? Gdyby∂my ich bowiem nie znalaz¬y, musia¬yby∂my, przy ciågle ubywajåcym „materiale
nap™dowym“, opa∂ç na otwarte morze i zginåç w falach.
Wiele setek kilometrów woko¬o nie ma przecie† nic innego,
jak tylko woda!

Automatyczny pilot
Do dzi∂ ¬amiå sobie g¬ow™ Wasi uczeni, jak jeste∂my w stanie ustaliç i korygowaç nasz kurs, gdy† nierzadko sztormy
wyst™pujåce w czasie naszego lotu, spychajå nas z wytyczonej trasy. Lecimy przez mg¬y i deszcze, i niezale†nie od promieni s¬onecznych, wygwie†d†onej nocy lub ca¬kowicie
zachmurzonego nieba, zawsze osiågamy nasz cel. A nawet,
je†eli którego∂ dnia uczeni znajdå jakie∂ wyja∂nienie, i tak
nie nie b™då wówczas wiedzieç, z jakiego powodu rozwin™¬y si™ owe zdumiewajåce zdolno∂ci. Chc™ Wam zdradziç
t™ tajemnic™. Bóg, nasz Pan, wbudowa¬ nam automatycznego pilota. Wasze odrzutowe samoloty posiadajå podobne
urzådzenia nawigacyjne. Så one po¬åczone z komputerami,
ktore ciågle ustalajå pozycj™ lotu, porównujåc jå z zaprogramowanym kursem, a potem dopasowujå odpowiednio
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dalszy kierunek lotu. Nasz system nawigacyjny zaprogramowany zosta¬ na Hawaje, tak, †e bez trudu trzymamy
wytyczony kurs. Pomy∂lcie tylko, ten pilot automatyczny
zajmuje minimalnå przestrzen i pracuje absolutnie bezb¬™dnie.
Wierzycie jeszcze nadal, †e wszystko sta¬o si™ tak zupe¬nie przypadkowo? Ja nie! Pomy∂lcie tylko: Jaka∂ pra-siewka
z¬ota – cokolwiek zresztå by to nie by¬o – zgromadzi¬a sobie
zupe¬nie przypadkowo 70 gramów t¬uszczu? My∂licie, †e
potem te† zupe¬nie przypadkowo wpad¬a na pomys¬ by
polecieç? Przypadkowo te† polecia¬a akurat we w¬a∂ciwym
kierunku? Nic nie znios¬oby jej z trasy liczåcej przesz¬o
4000 km? I znowu, zupe¬nie przypadkowo, znalaz¬aby te
w¬a∂ciwe wysepki na oceanie?
A potem by¬yby jeszcze te m¬ode siewki z¬ote. Mog¬yby
one jeszcze raz prze†yç wszystkie te przypadki? Pomy∂lcie
tylko: ma¬a zmiana zaprogramowanego kursu i wszystkie
ginå bez ratunku.

Dok¬adnie okre∂lona szybko∂ç
Jeszcze wszystkiego Wam nie opowiedzia¬am. Kiedy tak
pokonuj™ owe 4500 km w ciågu 88 godzin, pr™dko∂ç mojego
lotu wynosi oko¬o 51 kilometrów na godzin™. W mi™dzyczasie uczeni ustalili, †e jest to dla nas idealna szybko∂ç. Gdyby∂my lecia¬y wolniej, zu†y¬yby∂my wi™kszå cz™∂ç naszego
„paliwa“ do uzyskania nap™du. Lecåc szybciej, musia¬yby∂my pokonaç zwi™kszony opór powietrza. W przypadku
Waszych samochodów jest podobnie. Je†eli jedziecie szybciej ni† 110 kilometrów na godzin™ zu†ywacie, na skutek
zwi™kszonego oporu powietrza, coraz wi™cej benzyny – dla
pokonania tej samej drogi. Tylko, †e Wy mo†ecie zatrzymaç
si™ na najbli†szej stacji benzynowej – ja nie. Mnie, dla
osiågni™cia celu, musi wystarczyç 70 gramow t¬uszczu i to
przy sprzyjajåcym wietrze.
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Przyk¬ad rachunkowy
Potraficie dobrze liczyç? Zatem si™gnijcie po komputerek
kieszonkowy. Uczeni obliczyli, †e my, siewki z¬ote, przekszta¬camy w ka†dej godzinie lotu 0,6 % naszej aktualnej wagi
cia¬a w energi™ ruchu i ciep¬o. Tak na marginesie: Wasze
maszyny latajåce så zdecydowanie gorzej skonstruowane.
Helikopter potrzebuje, w porownaniu ze swoim ci™†arem –
siedmiokrotnie, a odrzutowy my∂liwiec – nawet dwudziestokrotnie wi™cej materia¬u nap™dowego niΩli ja.
Na poczåtku mojego lotu wa†™ 200 gramów; 0,6 % z tego
wynosi 1,2 grama. Po jednej godzinie lotu wa†™ zatem jeszcze 198,8 grama. Z tego znowu 0,6 %, czyli 1,19 grama. To
odj™te od 198,8 gramów wynosi 197,61 grama. Tyle bowiem
wa†™ po drugiej godzinie lotu. Z tego znowu odejmujemy
0,6 % ... No jak, liczymy razem dalej? Jeszcze zobaczycie,
†e i matematyka czci Boga.
Przy koµcu mojej podró†y nie mog™ wa†yç mniej ni† 130
gramów, bo przy tej wadze wyczerpane så wszystkie moje
zapasy, a ja musia¬abym opa∂ç do morza i utonåç. Liczcie
prosz™ zatem dalej: Po 3. godzinach lotu wa†™ 196,42 grama, po 4. – jeszcze 195,24 grama. Liczcie – ja czekam...
Co si™ dzieje? Ach tak, uwa†acie, †e ten rachunek
zawiód¬ i jeste∂cie przekonani, †e nie osiågn™ celu. Obliczyli∂cie, †e potrzebuj™ 82,2 grama t¬uszczu. To si™ zgadza,
liczyli∂cie dobrze: po 72 godzinach lotu zu†ywam ca¬y
zapas i musz™ opa∂ç do morza 800 kilometrów przed celem.

Jedyne rozwiåzanie
Popatrzcie, mój Stwórca dobrze wszystko obmy∂la¬. Ka†dej
z nas przekaza¬ dwie wa†ne dla †ycia informacje: „1. Nie
leçcie samotnie ponad wielkim morzem, tylko zawsze wspólnie z innymi“ – i – „2. Uporzådkujcie si™ w szyku klinowym!“. W tej formacji ka†da z nas zaoszcz™dza 23 % ener100

gii. Naturalnie, to zaoszcz™dzenie nie liczy si™ dla aktualnego przewodnika formacji. Najmocniejsze ptaki zmieniajå si™
ciågle na prowadzeniu, gdy† tam obciå†enie jest najwi™ksze.
W tylnej cz™∂çi formacji potrzeba odpowiednio mniej energii. Tak to stosujemy w praktyce pewien sposób zachowania, który w Biblii okre∂lony zosta¬ jako Chrystusowy
nakaz: „Jedni drugich brzemiona no∂cie, a tak wype¬nicie
zakon Chrystusowy“ (Gal. 6,2). Potrafimy zatem osiagnåç
nasze zimowe kwatery. Ka†dej z nas nawet pozosta¬o po kilka gramów t¬uszczu w zapasie. Nasz Stwórca zaplanowa¬ to
na przypadek, gdyby kiedy∂ zawia¬ mocniejszy, przeciwny
wiatr.
Sådzicie jeszcze nadal, †e to przypadek mnie stworzy¬
i tu przywiód¬? Ja nie! Gwi†d†™ na przypadek! Ale mojego
Stwórc™ chcia¬abym chwaliç: „Tju, tju!“
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11. Zwierz™ta, które jednak mówi¬y
Ksiå†k™ zatytu¬owali∂my „Gdyby zwierz™ta mog¬y mówiç ...“ W rzeczy samej, zwierz™ta nie majå zdolno∂ci –
w ∂wietle naszego powszechnego do∂wiadczenia – wyra†aç
si™ w ludzkiej mowie. Niemniej istniejå wyjåtki. Biblia
wymienia dwa zwierz™ta, które rzeczywi∂cie mówi¬y do
cz¬owieka przy pomocy akustycznie postrzeganej ludzkiej
mowy i o konkretnej tre∂ci. Jedno zwierz™ – wå† – u†yty
przez szatana, by ludzi namówiç do niepos¬uszeµstwa
wobec Boga. Rozmow™ w™†a i Ewy znajdujemy w pierwszej ksi™dze Moj†eszowej:
„A wå† by¬ chytrzejszy ni† wszystkie dzikie zwierz™ta,
które uczyni¬ Pan Bóg. I rzek¬ do kobiety: Czy rzeczywi∂cie Bóg powiedzia¬: Nie ze wszystkich drzew ogrodu
wolno wam je∂ç?
A kobieta powiedzia¬a w™†owi: mo†emy je∂ç owoce
drzew z ogrodu, Tylko o owocu drzewa, które jest w ∂rodku ogrodu, rzek¬ Bóg:
Nie wolno wam z niego je∂ç ani si™ go dotykaç, aby∂cie
nie umarli.
Na to rzek¬ wå† do kobiety: Na pewno nie umrzecie, Lecz
Bóg wie, †e gdy tylko zjecie z niego, otworzå si™ wam
oczy i b™dziecie jak Bóg, znajåcy dobro i z¬o.
A gdy kobieta zobaczy¬a, †e drzewo to ma owoce dobre
do jedzenia i †e by¬y mi¬e dla oczu, i godne po†ådania dla
zdobycia mådro∂ci, zerwa¬a z niego owoc i jad¬a. Da¬a
te† m™†owi swemu, który by¬ z niå, i on te† jad¬.“
(I Moj†. 3,1-6).
Bóg zakaza¬ cz¬owiekowi je∂ç owoce z drzewa rozpoznania
dobra i z¬a. Kiedy cz¬owiek jednak da¬ si™ skusiç i spo†y¬
zakazany owoc, popad¬ w niepos¬uszeµstwo. Bóg wiedzia¬
co to oznacza: Z¬o popsuje stosunki pomi™dzy Bogiem a
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Jego cz¬owiekiem. Ju† stali si™ winni, kiedy pos¬uchali fa¬szywego g¬osu. Tak pope¬niony zosta¬ grzech pierworodny, to
rostrzygajåce w historii ludzko∂ci zdarzenie, które na nas
ciå†y do dzisiaj. Czy z tej sytuacji nie ma wyj∂cia, nie
mo†na jej zmieniç? Nie, Bóg sam wskaza¬ ludzko∂ci drog™ ... (patrz nast™pny rozdzia¬ „Skåd? – Dokåd?“)
To drugie zwierz™, o którym pisze Biblia, †e mówi¬o
ludzkim g¬osem, to o∂lica Bileama. Kto to by¬ Bileam?
O jego zdolno∂ciach, jako znanym w Mezopotamii wieszczu, dowiedzia¬ si™ Balak, król Moabu. Balak czu¬ si™ zagro†ony przez Izraelitów, którzy na swojej drodze do Ziemi
Obiecanej mieli przej∂ç przez stepy Moabu. Wpad¬ wtedy na
pomys¬ zwerbowania Bileama i wykorzystania jego mocy
do os¬abienia Izraelitów. Mia¬o to naståpiç poprzez rzucenie
na nich przekl™µstwa.
Bileam uda¬ si™ w drog™ do Moabu, by omówiç z Balakiem plan dzia¬ania. W czasie jazdy – a jecha¬ na o∂licy – na
drodze przed nimi stanå¬ Anio¬ Paµski. Bileam jednak go nie
widzia¬. Tylko o∂lica pozna¬a niebezpieczeµstwo, jakie grozi¬o Bileamowi w spotkaniu z Anio¬em. Odmówi¬a pój∂cia
dalej, boczy¬a si™ pod uderzeniami bicza Bileama – ale w ten
sposób uratowa¬a mu †ycie. Tak te† dosz¬o do niezwyk¬ego
dla nas dialogu w ludzkiej mowie: „Wówczas Pan otworzy¬
usta o∂licy i ona rzek¬a do Bileama: Co ci zrobi¬am, †e mnie
tak zbi¬e∂ ju† trzy razy?
Bileam za∂ rzek¬ do o∂licy: Dlatego, †e sobie drwi¬a∂ ze
mnie; gdybym mia¬ miecz w r™ku, zaraz bym ci™ zabi¬.
Wtedy o∂lica rzek¬a do Bileama; Czy† nie jestem twojå
o∂licå, na której jeΩdzi¬e∂ od dawna i jeΩdzisz do dzi∂
dnia? Czym zwyk¬a by¬a czyniç ci tak? A on rzek¬: Nie.“
(IV Moj†. 22,28-30).
Przybywszy do Moabu, ku zdumieniu Balaka, Bileam nie
przeklå¬ bynajmniej, tylko b¬ogos¬awi¬ lud Izraela.
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Dwa zwierz™ta – dwa g¬osy
Zwierz™ta przemówi¬y – wbrew swym naturalnym zdolno∂ciom, a jednak uzdolnione przez dzia¬anie si¬y wy†szej.
Wå† jest instrumentem przeciwnika Boga, szatana, o∂lica
za∂ narz™dziem w r™ku Boga. Nie by¬ to w¬asny g¬os
zwierz™cia, które s¬ysza¬a Ewa czy Bileam, tylko g¬os tego,
ktory si™ nim wówczas pos¬u†y¬.
Wiele g¬osów przemawia dzisiaj do cz¬owieka, wnika do
jego umys¬u, do jego uczuç i jego dzia¬ania. Så to dwie
moce, które w ten sposób okazujå zainteresowanie cz¬owiekiem. Jedna si¬a dzia¬a w kierunku zniszczenia, w kierunku
z¬a, podczas gdy ta inna jest g¬osem Boga, który chce podarowaç cz¬owiekowi troch™ bezpieczeµstwa i wieczne †ycie.
Która si¬a okre∂la Wasze †ycie?
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12. Skåd? – dokåd?
Drogi czytelniku! Mamy nadziej™, †e si™ Tobie nasze opowie∂ci podoba¬y. Pozwól nam zatem, prosz™, dodaç jeszcze
kilka uwag. My, tj. informatyk i nauczyciel chrze∂cijaµskiej
szko¬y, który studiowa¬ fizyk™, obydwaj wierzymy w †ywego Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tymi opowiadaniami chcieli∂my pokazaç, †e wiara
w Boga nie jest ani nudna, ani te† nie jest objawem zacofania. Kto wierzy, nie musi wcale rezygnowaç ze swego rozumu ani te† pracy badawczej. Wprost przeciwnie, wiele
spraw staje si™ bardziej klarownych i bardziej przekonywujåcych, kiedy si™ na nie spojrzy poprzez Bibli™. Mo†e to
tak†e pozytywnie wp¬ywaç na prac™ naukowå.
Kiedy∂ ka†dy postawi sobie choç raz to pytanie – „skåd?
– gdy natknie si™ na cud †ycia. W zasadzie mo†na sobie
udzieliç tylko dwóch odpowiedzi:
1. Przyczynå †ycia jest przypadek przejawiajåcy si™ w mutacjach i selekcji. Wszystko rozwin™¬o si™ „samo z siebie“
stopniowo, w ciågu milionów lat. Obserwowane celowo∂ci
w obr™bie o†ywionej materii nie majå †adnej przyczyny, bo
to wymaga¬oby za¬o†enia, i† kto∂ wszystko zaplanowa¬.
Biochemik Ernest Kahane ujå¬ swój ewolucyjny ∂wiatopoglåd w nast™pujåcym dobitnym stwierdzeniu: „Absurdalna
i absolutnie bezsensowna jest wiara, †e †ywa komórka powsta¬a sama z siebie, ale ja w to wierz™, bo inaczej nie mog™
sobie tego przedstawiç.“
2. Bóg stworzy¬ na poczåtku niebo i ziemi™, i wszystko, co
†ywe i On gwarantuje jej istnienie. Je†eli tak jest, to wynikajå z tego dla mnie okre∂lone konsekwencje. Nie jestem wtedy produktem „przypadku i konieczno∂ci“ (J. Monod), tylko
zosta¬em Stworzony przez Boga, któremu oczywi∂cie na
mnie troch™ zale†y. Wtedy istnieje dla mojego †ycia jaka∂
nadzieja i celowy kierunek. Moje †ycie nie musi up¬ywaç
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w bezsensowno∂ci, jak to skar†y¬ si™ zrozpaczony Ernest
Hemingway: „Moje †ycie jest ciemnå drogå, wiodåcå donikåd.“
Na poruszajåce nas wszystkich pytanie o pochodzenie
tego ∂wiata i wszelkiego †ycia da¬ nam Bóg w swoim s¬owie
jednoznacznå i klarownå odpowiedΩ. O interesujåcym nas,
w ramach tej ksiå†ki, stworzeniu ∂wiata zwierzåt i cz¬owieka po∂wiadcza Biblia w GENESIS:
5. dzieµ stworzenia: Stworzenie zwierzåt w wodzie i w
powietrzu.
„Potem rzek¬ Bóg: Niech zarojå si™ wody mrowiem istot
†ywych, a ptactwo niech lata nad ziemiå pod sklepieniem
niebios!
I stworzy¬ Bóg wielkie potwory i wszelkie †ywe, ruchliwe istoty, którymi zaroi¬y si™ wody, wed¬ug ich rodzajów,
nadto wszelkie ptactwo skrzydlate weg¬ug rodzajów
jego; i widzia¬ Bóg, †e to by¬o dobre. I b¬ogos¬awi¬ im
Bóg mówiåc: Rozradzajcie si™ i rozmna†ajcie si™, i nape¬niajcie wody w morzach, a ptactwo niech si™ rozmna†a
na ziemi!
I nasta¬ wieczór, i nasta¬ poranek – dzieµ piåty.“
(I Moj†. 1,20-23).
6. dzieµ stworzenia: Stworzenie zwierzåt na lådzie i cz¬owieka.
„Potem rzek¬ Bóg: Niech wyda ziemia istot™ †ywå
wed¬ug rodzaju jej: byd¬o, p¬azy i dzikie zwierz™ta wed¬ug rodzajów ich.
I tak si™ sta¬o. I uczyni¬ Bóg dzikie zwierz™ta wed¬ug rodzajów ich, i byd¬o wed¬ug rodzaju jego, i wszelkie p¬azy
ziemne wed¬ug rodzajów ich; i widzia¬ Bóg , †e to by¬o
dobre.
Potem rzek¬ Bóg: Uczyµmy cz¬owieka na obraz nasz,
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podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios, i nad byd¬em, i nad ca¬å ziemiå,
i nad wszelkim p¬azem pe¬zajåcym po ziemi. I stworzy¬
Bóg cz¬owieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzy¬
go. Jako m™†czyzn™ i niewiast™ stworzy¬ ich. I b¬ogos¬awi¬ im Bóg, i rzek¬ do nich Bóg: rozradzajcie si™ i rozmna†ajcie, i nape¬niajcie ziemi™, i czyµcie jå sobie poddanå;
panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,
i nad wszelkimi zwierz™tami, które poruszajå si™ po ziemi.“
(I Moj†. 1,24-28).
Ten text wskazuje dobitnie: jeste∂my bezpo∂rednio stworzeni przez Boga, tak, stworzeni jeste∂my nawet na Jego podobieµstwo – na Jego obraz. Jeste∂my Jego dzie¬em; jeste∂my
przez Niego chciani. Gotowe i skoµczone dzie¬o stworzenia
otrzyma¬o od Boga koµcowå ocen™: „ bardzo dobry!“
Dzisiejszy ∂wiat nie jest ju† jednak bardzo dobry, bo istnieje niedola i ¬zy, n™dza i okrucieµstwo, choroba i ∂mierç.
Jak pojawi¬y si™ te negatywne zjawiska na tym ∂wiecie? Jakkolwiek Bóg przestrzega¬ przed niepos¬uszeµstwem (I Moj†.
2,17), cz¬owiek nadu†y¬ danej mu wolno∂ci i przez to dosz¬o
do donios¬ego w czasie i przestrzeni wydarzenia, do grzechu
pierworodnego. Od tego momentu napi™tnowani jeste∂my
grzechem – „Albowiem zap¬atå za grzech jest ∂mierç“
(Rzym. 6,23) – i cz¬owiek wståpi¬ na drog™ ∂mierci. Je†eli
zostaniemy siedzieç w tym „pociågu ∂mierci“, to po naszym
ziemskim †yciu oczekuje nas wieczne pot™pienie. Tego jednak Bóg nie chce. Bóg znalaz¬ dla nas wyj∂cie, które prowadzi do †ycia z Bogiem, do wiecznego †ycia.

Radosna nowina
Bóg przesy¬a ludziom dobrå nowin™: „Mam pewien plan dla
Ciebie! Jeste∂ przeze mnie umi¬owany! Nie zbaczaj z drogi
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do mnie! Proponuj™ Tobie, by∂my si™ lepiej poznali, a ja
Tobie daj™ †ycie wieczne.“
Nie jest to czcza obietnica. By wyj∂ç z takå propozycjå,
Bóg po∂wi™ci¬ swego Syna. Musia¬ wydaç Go zwyczajnym
ludziom, którzy Go maltretowali a potem, †ywego, ukrzy†owali. Jezus Chrystus by¬ gotów ponie∂ç owå ofiar™, gdy†
wiedzia¬, †e On – i tylko On – tym w¬a∂nie uratowa¬ nas od
wiecznego pot™pienia.

Sprawiedliwy Bóg
Bóg jest gotów milczåco tolerowaç wszystkie nasze pod¬o∂ci. Jednak nie wszystko ujdzie nam bezkarnie! Wina b™dzie zawsze ukarana: „A jak postanowione jest ludziom raz
umrzeç, a potem såd“ (Hebr. 9,27). Tu jednak istniejå dwa
zdecydowanie ró†niåce si™ przypadki: dla tego, który wierzy
w Jezusa Chrystusa, kara jest spe¬niona, jednak ten, który
Chrystusa ignoruje, nadal jej podlega.
Pismo ¤wi™te mówi: „Pan nie zwleka z dotrzymaniem
obietnicy, chocia† niektórzy uwa†ajå, †e zwleka, †e okazuje
cierpliwo∂ç wzgl™dem was, bo nie chce, aby ktokolwiek
zginå¬, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opami™tania.“
(II Piotr 3,9).
Co czyniç, by uniknåç kary, wyja∂nia Biblia w innym
miejscu: „ Ka†dy, kto w niego (= Jezus) wierzy, nie b™dzie
zawstydzony... Ka†dy bowiem, kto wzywa imienia Paµskiego, zbawiony b™dzie.“ (Rzym. 10,11+13). Wszyscy, którzy
zwrócå si™ do Chrystusa, så wed¬ug Jego s¬ów zwolnieni od
sådu: „Zaprawd™, zaprawd™ powiadam wam, kto s¬ucha
s¬owa mego i wierzy temu, który mnie pos¬a¬, ma †ywot
wieczny i nie stanie przed sådem, lecz przeszed¬ z ∂mierci do
†ywota.“ (Jan 5,24).
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Korzystna oferta
Radzimy Ci dok¬adnie tak czyniç i tak te† przyjåç ofert™
Boga. Wzywaj imienia Bo†ego, tzn. módl si™ do Jezusa
Chrystusa. Mo†e powiesz teraz, o co mam si™ modliç, kiedy
jeszcze dotåd z Nim nie rozmawia¬em. Chcemy Ci pomóc
proponujåc tre∂ç swobodnie sformu¬owanej modlitwy:
„Panie Jezu Chryste, wiem, †e przez winy mojego †ycia
nie mog™ stanåç przed Tobå i przed †ywym Bogiem. Ty
jednak przyszed¬e∂ na ∂wiat, by ratowaç zagubionych
grzeszników. Moje †ycie jest przed Tobå jak otwarta
ksi™ga. Ty znasz wszystkie moje uchybienia, ka†de fa¬szywe poruszenie mojego serca i mojå dotychczasowå
oboj™tno∂ç wobec Ciebie. A teraz Panie prosz™ Ci™: wybacz mi wszystkie moje winy i oddal ode mnie wszystko,
co jest dla Ciebie nieprawe. Dziekuj™ Ci za to, †e czynisz
to w¬a∂nie teraz. Jeste∂ uosobieniem prawdy, dlatego
ufam obietnicom danym Twoim s¬owem.
Teraz Panie, prosz™ Ciebie, wype¬nij Sobå moje †ycie.
Kieruj mnå na drodze, którå mi poprzez czytanie Biblii
i Twoje przewodnictwo w †yciu chcesz pokazaç. Wiem,
†e odda¬em si™ Tobie, dobremu pasterzowi, który tylko
moje dobro ma na wzgl™dzie, pod opiek™. Chcia¬bym
Tobie powierzyç wszystkie dziedziny mojego †ycia. Daj
mi si¬™ odej∂ç od mojego dotychczasowego †ycia. I je†eli
jeszcze tu i ówdzie pope¬ni™ b¬åd, daj mi to poznaç jako
nieszcz™∂cie i pozwól mi to przed Tobå wyznaç. Obdarz
mnie nowymi nawykami, które Ty b¬ogos¬awisz.
Zmieµ moje przekonania do Ciebie i do ludzi, z którymi
na codzieµ mam do czynienia. Spraw aby moje serce by¬o
Tobie pos¬uszne i otwórz mi Bibli™, bym w¬a∂ciwie rozumia¬ Twoje s¬owo. Chcia¬bym uznawaç Ci™ moim Panem
i za Tobå i∂ç. Amen.“
Je†eli ta modlitwa – albo mo†e inna, inaczej u¬o†ona – p¬y109

n™¬a szczerze z Twojego serca, jeste∂ teraz dzieckiem Boga.
„Tym za∂, którzy go przyj™li, da¬ prawo staç si™ dzieçmi
Bozymi, tym, którzy wierzå w imi™ jego“ (Jan 1,12). Spe¬nione †ycie, które Bóg Tobie obieca¬, w¬a∂nie tym si™ zaczyna. Ponadto jeste∂ godny †ycia wiecznego. Ca¬e niebo cieszy
si™ z tego wydarzenia, jakim jest Twój zwrot do Jezusa
Chrystusa, gdy† w Ewangelii ∂w. ˆukasza (15,10) czytamy:
„ Taka, mówi™ wam, jest rado∂ç w∂ród anio¬ów Bo†ych nad
jednym grzesznikiem, który si™ upami™ta.“
My∂my to tak samo do∂wiadczyli i dlatego chcieliby∂my
daç Ci jeszcze kilka uwag, by∂ na starcie bycia chrze∂cijaninem nie czu¬ si™ rozczarowany:
1. By poznaç wol™ Boga, zacznij od codziennego czytania
Biblii. Biblia jest jedynå ksiå†kå autoryzowanå przez Boga.
Czytanie s¬owa Bo†ego jest dla nowego †ycia koniecznym
po†ywieniem. Najlepiej, je†eli zaczniesz od jednej z Ewangelii. Ewangelia ∂w. Jana nadaje si™ w tym momencie najbardziej.
2. Rozmawiaj codziennie z Bogiem i Jezusem Chrystusem
w modlitwie. Doda to Tobie wiele si¬y, a ta Ciebie zmieni.
Tre∂ciå modlitwy mogå staç si™ wszystkie sprawy codzienne – troski i rado∂ci, plany i zamierzenia. Dzi™kuj Bogu za
wszystko, co Ciebie porusza. Czytanie za∂ Biblii porusza
„duchowy uk¬ad krå†™nia“, który jest bardzo wa†ny dla
zdrowego †ycia w wierze.
3. Szukaj kontaktów z innymi chrze∂cijanami i piel™gnuj je.
Je†eli wyjmiesz †arzåcy si™ w™glik z ogniska – ga∂nie
szybko. Równie† nasza mi¬o∂ç do Jezusa Chrystusa szybko
ostygnie, je†eli jej ognia nie b™dziemy piel™gnowaç we
wspolnocie wierzåcych. WejdΩ w spo¬eczno∂ç gminy wiernej Biblii i wspó¬pracuj z niå. Dobra, †ywa gmina, wierzåca
ca¬ej Biblii, jest niezb™dnym warunkiem naszej drogi i rozwoju w wierze.
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4. Czytajåc Bibli™ znajdziesz wiele pomocnych wskazówek
dla wszystkich dziedzin †ycia, jak równie† dla obcowania
z Bogiem. Wszystko to, co zrozumia¬e∂, zamieniaj w czyn,
a sp¬ynie na Ciebie b¬ogos¬awieµstwo. Nie ma lepszego
wyznania mi¬o∂ci Bogu, jak w¬a∂nie byç mu pos¬usznym:
„Na tym bowiem polega mi¬o∂ç ku Bogu, †e si™ przestrzega
przykazaµ jego, a przykazania jego nie så uciå†liwe“(I Jan
5,3).
5. Opowiadaj innym, jakie znaczenie ma dla Ciebie Jezus
Chrystus. Wielu ludzi jeszcze nie przyj™¬o jego zbawczej
Ewangelii, oni to potrzebujå naszego przyk¬adu i ∂wiadectwa. Teraz i Ty mo†esz byç wspó¬pracownikiem Boga.
Cieszymy si™ razem z Tobå, je†eli teraz ∂wiadomie
zwróci¬e∂ si™ do Boga i jeste∂ te† jednym z przyj™tych przez
Niego.
Werner Gitt i Karl-Heinz Vanheiden
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Kilka szczegó¬ów
z †ycia autorów

Werner Gitt
Pokrótce chcia¬bym przedstawiç w szczegó¬ach, jak mnie
Bóg znalaz¬ poprzez Jezusa Chrystusa. Na kilku wybranych
etapach pragn™ wyja∂niç obecno∂ç Boga w moim †yciu,
Jego wp¬yw na moje losy – jak mnie wzywa¬, prowadzi¬
i b¬ogos¬awi¬.
1. Dzieciµstwo i m¬odo∂ç: urodzi¬em si™ w rodzinie ch¬opskiej, 22 lutego 1937 roku we wsi Raineck (powiat Ebenrode), na pó¬nocy Prus Wschodnich. Jako siedmiolatek prze†y¬em w 1944 roku ucieczk™ mojej rodziny z Raineck do
Peterswalde (na po¬udniu Prus Wschodnich). Kiedy za∂ dotar¬a do nas, o wiele za pózno, wiadomo∂ç o nadej∂ciu Armii
Czerwonej, wsz™dzie rozlega¬o si™, wywo¬ujåce panik™,
has¬o „Ratuj si™, kto mo†e!“. Dlatego, †e by¬em chory i mia¬em wysokå temperatur™, przeniesiono moje ¬ó†ko bezpo∂rednio z pokoju mieszkalnego na wóz, którym mieli∂my
uciekaç.
W wielkim po∂piechu ruszy¬ przed siebie nasz zaprz™g.
Nied¬ugo potem zatrzymani zostali∂my przez Rosjan. Zabrali mojego, wówczas 15-letniego brata Fritza. W jaki∂ czas
po tym wydarzeniu zabrali równie† mojå matk™. WywieΩli
jå na Ukrain™, gdzie wkrótce zmar¬a.
Z dwiema ciotkami, kuzynkå Renå i moim dziadkiem,
prze†y¬em, w listopadzie 1945 roku, wyp™dzenie z naszej
ojczyzny. Nim rozpoczå¬ si™ nasz dziesi™ciodniowy transport z Ostródy, po przenocowaniu pod go¬ym niebem, zmar¬
mój dziadek. Nas wieziono w wagonach dla byd¬a. Dojechali∂my najpierw do Sanitz ko¬o Rostocka, a potem dotarli∂my
do miejscowo∂ci Wyk, na wyspe Föhr, na Morzu Pó¬nocnym.
Ojciec by¬ wtedy w niewoli francuskiej i nie wiedzia¬ nic
o tragicznych losach swojej rodziny. W przeciwieµstwie do
towarzyszy niedoli, nie móg¬ wykorzystaç miesi™cznych
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przydzia¬ów papieru listowego, gdy† wszyscy bli†si krewni
pochodzili z Prus Wschodnich. Nowe miejsca pobytu tych,
którzy uciekli ze wschodu, nie by¬y mu znane.
Której∂ nocy ∂ni¬o mu si™, †e spotka¬ bardzo dalekiego
krewnego, ktory jeszcze przed wojnå mieszka¬ w Nadrenii.
Po rozmowie, ktorå wiedli (we ∂nie) po dlugoletnim niewidzeniu si™, ów krewny zwróci¬ si™ do mojego ojca: „Hermann, odwiedΩ mnie kiedy∂!“ Mój ojciec odpowiedzia¬ mu:
„Ale gdzie ty w¬a∂ciwie mieszkasz? Nie znam przecie†
Twojego adresu.“ Krewny odrzek¬ mu na to bardzo wyraΩnie: „Bochum, Dorstener Str. 134 a.“ Po tym ojciec obudzi¬
si™, zapali¬ ∂wiat¬o i zanotowa¬ dopiero co us¬yszany adres.
O ∂nie opowiedzia¬ przebudzonym towarzyszom z sali, ale
ci wy∂miali go, †e tak powa†nie potraktowa¬ to wydarzenie a
nawet zapewnia¬, i† natychmiast tam napisze.
List z odpowiedziå potwierdzi¬ w pe¬ni prawdziwo∂ç
adresu. I tak, poprzez dalekiego wuja, dosz¬o do kontaktu
ojca z mojå ciociå Linå w Wyk. Wiadomo∂ç o tym, †e mój
ojciec †yje, uczyni¬a mnie nad wyraz szcz™∂liwym. Poczåtkowo trudno mi by¬o pojåç, †e nie jestem pe¬nym sierotå, †e
mam znowu ojca.
Kiedy w 1947 roku mój ojciec wróci¬ z francuskiej niewoli, odnalaz¬ mnie jako resztk™ swojej zaginionej rodziny.
W poszukiwaniu pracy dotar¬ ze mnå do Saa˛e, wsi-okolnicy
w pobli†u Lüchow w Wendland, gdzie zosta¬ zatrudniony
w gospodarstwie rolnym.
Fakt, †e ch¬opcy ze wsi zaprosili mnie wówczas na „godzin™ z Bibliå“, jest godny zapami™tania. Pod poj™ciem „godzina z Bibliå“ nie mog¬em sobie niczego konkretnego przedstawiç i my∂la¬em, †e tam opowiada si™ bajki dla dzieci.
Z takim prze∂wiadczeniem poszed¬em i prze†y¬em t™ pierwszå godzin™, która odby¬a si™ w pokoju jednej z sióstr
gminy. Siostra Erna opowiada¬a ka†dego niedzielnego ranka,
z du†ym przekonaniem, jakå∂ opowie∂ç biblijnå. Ju† w czasie pierwszego spotkania spostrzeg¬em, †e dzieje si™ tu co∂
szczególnego, co z ba∂niami nie ma nic wspólnego. Biblijne
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przes¬anie bardzo mnie poruszy¬o. Wszystko do mnie przemawia¬o. Od tego czasu uczestniczy¬em regularnie w tych
spotkaniach.
W nast™pnym roku mój ojciec o†eni¬ si™ ponownie
i wkrótce przeprowadzi¬em si™ do jego †ony, do såsiedniej
wsi – Jeetzel, podczas gdy on sam zatrudniony by¬ w gospodarstwie rolnym w innej, do∂ç odleg¬ej wsi. Macocha, chocia† musia¬a ci™†ko pracowaç u gospodarzy jako domowa
krawcowa, by nas utrzymaç za 3 marki dziennego wynagrodzenia i wy†ywienie, by¬a mi bardzo †yczliwa.
By¬a wierzåcå katoliczkå, jednak nie przekonywa¬a mnie,
w moim przecie† bardzo podatnym na wp¬ywy okresie
†ycia, do katolicyzmu, za co jestem jej do dzisiaj wdzi™czny.
Jak dotåd, uczestniczy¬em regularnie – niezale†nie od
pogody – w „godzinach z Bibliå“. Dzi™ki wiernej s¬u†bie
siostry Erny posiane zosta¬o w moim sercu ziarnko S¬owa
Bo†ego, które kiedy∂ mia¬o zakie¬kowaç.
Kiedy mój ojciec otrzyma¬ prac™ w przemy∂le, w Westfalii, przeprowadzili∂my si™ w 1950 roku do Hohenlimburg.
Niestety, w tym nowym miejscu naszego zamieszkania, nie
natknå¬em si™ na spo¬eczno∂ç, która by piel™gnowa¬a wiar™,
raczej wprost przeciwnie.
Nauka religii, na skutek mocno krytycznej interpretacji
Biblii, wp¬ywa¬a na mnie tak, †e wspominajåc dawne „godziny z Bibliå“ cz™sto †a¬owa¬em: „Szkoda, †e opowie∂ci
Biblii nie så tak prawdziwe, jak uczy¬a tego siostra Erna.“
Równie† okazjonalne odwiedziny ko∂cio¬a nie zbli†y¬y
mnie do celu na mojej drodze poszukiwania Boga, gdy†
kazania by¬y niezobowiåzujåce i nie mog¬y doprowadziç do
jakiego∂ rozstrzygajåcego zwrotu duchowego. Jednak migocåcy p¬omyk, t™sknota za prawdå, nie zgas¬y.
2. Moja droga do Boga: Po ukoµczeniu studiów w Hanowerze, ¬åcznie z doktoratem w Aachen, rozpoczå¬em w paΩdzierniku 1971 roku mojå prac™ zawodowå w Federalnym
Instytucie Fizyko-Technicznym w Braunschweigu, jako kie117

rownik dzia¬u przetwarzania danych. Mojå ówczesnå
sytuacj™ mo†na scharakteryzowaç nast™pujåco: Zawodowo
osiåga¬em dobre wyniki. Moje egzaminy dyplomowe w dwu
specjalno∂ciach zawodowych z¬o†y¬em, prawie bez trudu,
z wynikiem „bardzo dobry“, a moja praca doktorska oceniona zosta¬a z „odznaczeniem“ i jednocze∂nie wyró†niona
Nagrodå Borches’a, przyznawanå przez Wy†szå Szkol™
Technicznå w Aachen. I jeszcze jedno: zatrudniono mnie,
jako naukowca, na kierowniczym stanowisku.
W 1966 roku o†eni¬em si™ i wraz z dzieçmi, Carstenem i
Ronå, stanowili∂my szcz™∂liwå rodzin™. Powodzi¬o nam si™
stale dobrze, gdy† nie znali∂my ani rodzinnych, ani zdrowotnych, ani te† finansowych problemów. Niejeden móg¬by
pomy∂leç, †e w takiej sytuacji Bóg nie jest potrzebny. Podkre∂¬am to dlatego, †e bardzo cz™sto s¬ysz™ o ludziach, którzy
otwarli si™ dla Ewangelii dopiero w sytuacji szczególnej,
osobistej potrzeby. U mnie to tak nie by¬o, gdy† tyle jest
dróg cz¬owieka z Bogiem, jak wiele ludzi na tej ziemi.
Jesieniå 1972 roku w Braunschweigu odby¬y si™ dwie,
ró†ne w swoim rodzaju, akcje ewangelizacyjne, w których
uczestniczyli∂my wraz z mojå †onå. Ma¬a, chrze∂cijaµska
grupa przeprowadza¬a ewangelizacj™ w szkole realnej,
w pobli†u naszego miejsca zamieszkania. Wr™czenie ka†demu s¬uchaczowi egzemplarza Biblii i czerwonego o¬ówka
by¬o szczególnie trafnym pomys¬em. Wszystkie centralne
fragmenty Biblii zosta¬y, przy aktywnym udziale s¬uchaczy,
opracowane i jednocze∂nie podkre∂lone na czerwono. Po
zakoµczeniu tego niezwyczajnego, a jednak bardzo owocnego tygodnia informacyjnego, wolno nam by¬o te egzemplarze Biblii zatrzymaç. I tak mieli∂my, moja †ona i ja, swoje
w¬asne, jednakowe Biblie. Czytajåc je póΩniej, natrafiali∂my
cz™sto na podkre∂lone wersety, które odbierali∂my jako
szczególnie bliskie.
Wkrótce odby¬a si™ w Braunschweigu nast™pna ewangelizacja. Do Hali Miejskiej przychodzi¬o codziennie oko¬o
2000 osób. W centrum uwagi znalaz¬y si™ precyzyjnie sfor118

mu¬owane tematy, wymagajåce jednak jednoznacznej deklaracji. Wezwanie do wiary, wybór Jezusa Chrystusa, g¬oszono ka†dego wieczoru jako jasno sformu¬owane zaproszenie.
Podczas kazania Leo Janza, wed¬ug Ewangelii ∂w. ˆukasza
17,33-36, dosz¬o do tak wyraΩnego wyboru pomi™dzy ocaleniem a zag¬adå, †e, idåc za ogólnym wezwaniem, po opanowaniu obawy i dr†enia, wyståpi¬em do przodu. Moja †ona
posz¬a ze mnå. Bardzo pomocna, dla upewnienia si™ o mo†liwo∂ci ocalenia, sta¬a si™ indywidualna rozmowa i modlitwa z duszpasterzem. Rzecz szczególna, †e nasi partnerzy
rozmów i modlitwy nale†eli do tego samego kr™gu, do którego wkrótce do¬åczyli∂my.
Pewnego wieczoru przemawia¬, w przepe¬nionym ko∂ciele ∂w. Marcina w Braunschweigu, pastor Heinrich Kemmer. Jego kazanie o Ωródle tryskajåcym spod bramy ∂wiåtyni, wed¬ug Ksi™gi Ezechiela 47, jest dla mnie do dzi∂ niezapomniane. Czu¬em si™ powitany przez jego pe¬nomocne
pos¬annictwo tak, †e chcia¬em natychmiast dowiedzieç si™,
skåd ten oryginalny cz¬owiek pochodzi. Musia¬em go znowu
us¬yszeç.
I tak wiod¬a moja droga do Krelingen, idylicznej wioski
na wrzosowiskach w pobli†u Walsrode. Nast™pne, Ahldeµskie Spotkania M¬odzie†owe pod d™bami Krelingen, jak
równie† Dni Przebudzenia, wywar¬y zdecydowany wp¬yw
na rozwój mojej wiary. Ksiå†ki pastora Kemmera dostarczy¬y mi wa†nych bodΩców i oddzia¬ywa¬y na mnie w du†ej
mierze orientacyjnie.
Po wszystkich tych zdarzeniach, które prowadzi¬y mnie
do samodzielnych, pog¬™bionych studiów biblijnych, doszed¬em do decydujåcego dla mnie do∂wiadczenia: Biblia
w ca¬o∂ci jest S¬owem Bo†ym i niesie absolutne znami™ prawdy. To prze∂wiadczenie by¬o tak trwa¬ym fundamentem, †e
okaza¬o si™ nadzwyczaj pomocne we wszystkich †yciowych
i my∂lowych sytuacjach. Proste zaufanie do S¬owa Bo†ego,
którego do∂wiadczy¬em jeszcze w czasie „godzin z Bibliå“,
nie tylko odzyska¬em na powrót, ale ponadto tak si™ umoc119

ni¬o, †e by¬em gotów – poprzez wyznanie – przekazywaç je
dalej.
Obok osobistego ∂wiadectwa, dzia¬o si™ to równie† na
spotkaniach biblijnych, które organizowa¬em w mojej gminie. Przynale†no∂ç do wiernej Biblii gminy i osobisty wk¬ad
pracy w †ycie tej gminy uzna¬em za konieczny warunek,
je†eli chce si™ wiå†åco nale†eç do Chrystusa.
Wolno mi by¬o poznaç Jezusa jako Chrystusa, syna
Bo†ego, wybawiciela od wiecznej zag¬ady. On, który istnia¬
wiecznie, przyszed¬ od Boga – Ojca, sta¬ si™ cz¬owiekiem
i zbawi¬ nas wed¬ug planu, który nie by¬ w stanie wymy∂liç
†aden rozum. Nowy Testament objawia nam, †e Bóg, poprzez Jezusa Chrystusa, stworzy¬ wszech∂wiat, jak równie†
naszå ziemi™ i wszystko co na niej †yje, gdy† „Wszystko
przez nie ( = s¬owo, logos = Jezus) powsta¬o, a bez niego nic
nie powsta¬o, co powsta¬o.“ (Jan 1,3). Ale nie tylko przez
niego, lecz i dla niego, wszystko zosta¬o stworzone (Kol.
1,16).
Stwórca i ten Cz¬owiek na Krzy†u to jedna i ta sama osoba! To stwierdzenie stanowi dla mnie najbardziej wznios¬å
my∂l. Dlaczego Pan wszystkich Panów, Król nad Królami,
poszed¬ za mnie na krzy†? Tego mój rozum nie jest w stanie
zg¬™biç, ale Bóg odpowiada mi tu s¬owami Jana Ewangelisty
(Jan 3,16): To Jego bezgraniczna mi¬o∂ç, która czyni dla
mnie wszystko, bym tylko nie utraci¬ †ycia wiecznego.
3. Biblia i nauka: Pewien kompleks tematyczny Biblii fascynowa¬ mnie zawsze: zwiåzek biblijnych tekstów z problemami stawianymi przez nauk™, i tu szczególnie pytania o akt
stworzenia. Czu¬em, †e ten punkt styczny pomi™dzy my∂leniem a wiarå by¬ rozstrzygajåcym kamieniem probierczym
wiary dla wielu wspó¬czesnych intelektualistów.
Je†eli prawdziwa jest teoria ewolucji, to nie mo†e byç
jednocze∂nie prawdziwy akt stworzenia opisany w Starym
Testamencie. Je†eli jednak prawdziwe jest sprawozdanie
o stworzeniu wszech∂wiata, wówczas nauka ewolucji jest
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podstawowå, a tym samym najbardziej destruktywnå
pomy¬kå w historii ∂wiata. Oceniajåc my∂l ewolucyjnå,
z punktu widzenia podstaw mojej dziedziny naukowej –
informatyki – ustali¬em: ten model jest fa¬szywy nie tylko
w szczegó¬ach, lecz tak†e w za¬o†eniach.
Istotå †ycia jest zawarta w komórkach informacja. Informacja nie jest jednak zjawiskiem fizycznym, lecz wielko∂ciå
duchowå stworzonå przez wol™ i umys¬. Nowa informacja
mo†e zatem powstaç tylko w wyniku twórczego aktu
my∂lowego, nie za∂ drogå mutacji czy selekcji.
Dok¬adnie i wielokrotnie opisuje to Biblia. Dla przyk¬adu: w Przypowie∂ciach Salomona 3,19: „Pan mådro∂ciå
ugruntowa¬ ziemi™ i rozumem stworzy¬ niebiosa.“
4. W s¬u†bie Jezusa: Kiedy w 1976 roku przebywali∂my na
urlopie, na wyspie Laneoog, na Morzu Pó¬nocnym, wraz
z pewnå zaprzyjaΩnionå rodzinå, rozmawiali∂my od czasu
do czasu z pewnym przyjacielem o problemach stworzenia.
Zaproponowa¬ mi, bym moje my∂li przedstawi¬ kiedy∂
w swojej gminie. I tak dosz¬o do pierwszego publicznego
wyk¬adu w 1977 roku. To by¬o zdumiewajåce, †e tego wieczoru przyby¬o tak wielu go∂ci spoza gminy, chocia† nie by¬o
†adnej, z wyjåtkiem ustnej, informacji o wyk¬adzie. Tematyka le†a¬a chyba wielu na duszy. Ten wyk¬ad wyzwoli¬ dalsze
pytania i problemy, za∂ wyg¬aszanie wyk¬adów tak si™
w nast™pnych latach w ca¬ym kraju rozpowszechni¬o, †e
z konieczno∂ci mog¬em zrealizowaç tylko cz™∂ç ofert.
Kiedy którego∂ dnia przeczyta¬em w chrze∂cijaµskim
czasopi∂mie artyku¬, w którym autor wymiesza¬ idee ewolucji z biblijnym ∂wiadectwem stworzenia, postanowi¬em tej
rozprawie przeciwstawiç w¬asny, biblijnie zorientowany
artyku¬. Moje opracowanie nie zosta¬o jednak przyj™te, gdy†
redakcja pisma reprezentowa¬a inne „stanowisko teologiczne“. Wraz z artyku¬em wspó¬autora oba opracowania ukaza¬y si™ jednak w maju 1977 roku w Braunschweigu, jako
broszurka w nak¬adzie 3000 egz. Po jakim∂ czasie pewne
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wydawnictwo wyståpi¬o z pro∂bå by∂my nasze artyku¬y
opracowali szczegó¬owiej i wydali w formie ksiå†eczki.
Wraz ze wspó¬pracå w Towarzystwie Naukowym „S¬owo
i Nauka“ otworzy¬a si™ dla mnie nowa perspektywa. Od
1981 roku nale†™ do kierownictwa tego Towarzystwa, które
ma za zadanie g¬osiç w dzisiejszych czasach S¬owo Bo†e
i na tej podstawie rozwijaç biblijnie zorientowanå nauk™.
Nauka ewolucji oddzia¬ywa¬a d¬ugotrwale i szkodliwie
na ró†ne dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych.
Szczególnie intelektualistom utrudni¬o to dost™p do Biblii,
do tego stopnia, i† konieczno∂ciå sta¬o si™ udzielenie im
wsparcia. W wielu miejscach okazuje si™ ju† dzisiaj, †e,
wywodzåce si™ z za¬o†eµ biblijnego dzie¬a stworzenia, znaczenia faktów naukowych så w rzeczywisto∂ci bardziej s¬uszne, ni† próby wyja∂niania podejmowane na gruncie teorii
ewolucji. Nasza praca ma pomóc poznaç solidne fundamenty S¬owa Bo†ego i wzmocniç zaufanie do niego. Poprzez
wydawnictwa, seminaria i wyk¬ady rozpowszechnia si™ to
poznanie w∂ród uczniów, studentów i intelektualistów, ale
równie† w gminach. Patrzåc wstecz, stwierdzam ze zdumieniem, jak szybko cz¬owiek staje si™ autorem wielu ksiå†ek,
ani tego wcze∂niej nie pragnåc, ani tego nie przypuszczajåc.
Je†eli analizuj™ ingerencj™ Boga w moje †ycie, wtedy
nabiera dla mnie osobistego znaczenia jedno ze zdaµ, które
tak dobitnie g¬osi¬ Heinrich Kemmer „My nie posuwamy
si™, my jeste∂my popychani.“ Je†eli Bóg otwiera drzwi,
powinni∂my przez nie przej∂ç, gdy† to co On przygotowa¬,
ma jego b¬ogos¬awieµstwo.
Szczególnym wydarzeniem w tym roku jest dla mnie
moja s¬u†ba w Misji Namiotowej i w innych wielkich
akcjach ewangelizacyjnych. Niezapomniany jest dla mnie
1991 rok, kiedy to wolno mi by¬o przez dziewi™ç dni g¬osiç
Ewangeli™ w Du†ej Sali Hali Miejskiej w Braunschweigu.
W tym miejscu, gdzie w 1972 roku sam podejmowa¬em
decyzj™, mog¬em teraz w ewangelicznej misji nawo¬ywaç
innych do na∂ladowania Jezusa. Z wyk¬adami o charakterze
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ewangelicznym, równie† o tematyce wiary i my∂lenia, wyst™puj™ coraz cz™∂ciej w kraju i zagranicå. Rozpocz™¬o si™
tym, †e w 1977 roku, podczas kazania wyg¬aszanego przez
Paula Meyera o bogatym m¬odzieµcu, poczu¬em powo¬anie
do wspó¬pracy. Latem 1978 roku pe¬ni¬em swojå pierwszå
s¬u†b™ jako ewangelista w Nienhagen ko¬o Celle.
Warty podkre∂lenia jest fakt, †e w tym samym roku otrzyma¬em nominacj™ dyrektora i profesora. Mia¬by to byç
tylko przypadek? S¬owa Jezusa w Ewangelii ∂w. Mateusza
6,33 mo†na do∂wiadczyç bezpo∂rednio: „Ale szukajcie
najpierw Królestwa Bo†ego i sprawiedliwo∂ci jego, a wszystko inne b™dzie wam dodane.“
Werner Gitt
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Obydwaj panowie poprosili mnie do pokoju. Najpierw zacz™li mnie bardzo przyjaΩnie wypytywaç. Nie mogli zrozumieç, dlaczego nie chcia¬em podpisaç deklaracji zgody na
przeszkolenie obronne. Opowiedzia¬em im, †e zdecydowa¬em si™ na odbycie zast™pczej s¬u†by wojskowej. W NRD
istnia¬a wtedy mo†liwo∂ç (przyznana, z wielka niech™ciå,
obywatelom wyznaµ chrze∂cijaµskich) odbycia pó¬torarocznej s¬u†by wojskowej w oddzia¬ach roboczych. W takiej
sytuacji by¬oby przecie† paradoksem powiedzieç tak na
szkolenie obronne.
Potem odkryli, †e nie by¬em cz¬onkiem komunistycznej
organizacji m¬odzie†owej (FDJ). „Jak wyobra†acie sobie
wspó¬prac™ w swojej grupie seminaryjnej?“ Sådzi¬em, †e
robi¬em to ca¬kiem dobrze w szkole, mimo i† nie by¬em
pionierem lub cz¬onkiem FDJ. Wyja∂nili mi jednak, †e powinienem zrozumieç, †e paµstwo mo†e skierowaç na studia
tylko takich obywateli, którzy så w stanie broniç jego interesów. Zrozumia¬em, odmówi¬em jednak podpisania. I tak
znowu pos¬ali mnie do domu.
Pomy∂la¬em sobie: „To by¬oby wszystko. Nie musz™ zatem studiowaç.“ Przyznaj™, †e wcale si™ tym nie zmartwi¬em. Jeszcze przed wyståpieniem z wnioskiem o studia
w zakresie fizyki, prosi¬em Boga: „Je†eli chcesz bym studiowa¬, to spraw prosz™, bym, pomimo odmowy odbycia
s¬u†by wojskowej, zosta¬ przyj™ty i ponadto nie mia¬ k¬opotów z FDJ.“ Mo†e by¬o to troch™ bezczelne, gdy† po
maturze wcale nie mia¬em ochoty na dalszå nauk™. Bóg
chcia¬ jednak inaczej. Par™ tygodni póΩniej zosta¬em
wezwany do stawienia si™ na immatrykulacj™. To oznacza¬o,
†e szkolenie obronne by¬o ju† poza mnå, a dziwnym zbiegiem okoliczno∂ci równie† okr™gowa komisja poborowa
niczego ode mnie nie potrzebowa¬a.
Jako najstarszy syn z dziesi™ciorga dzieci, wychowy125

wa¬em si™ w zwyk¬ej, chrze∂cijaµskiej rodzinie. Mój ojciec
pracowa¬ najpierw jako piekarz a potem jako nastawczy
w kopalni odkrywkowej. Bóg dawa¬ nam zawsze to, co nam
do †ycia by¬o potrzebne. Jednak, kiedy mia¬em 16 lat,
zmar¬a moja matka. W tej sytuacji jeden z kolegów ojca odezwa¬ si™ do niego tymi s¬owami: „Henryku, cz¬owieku, dlaczego si™ nie powiesisz? Jak tak mo†esz z tymi bachorami
wytrzymaç?“ Przy tej okazji móg¬ ojciec po∂wiadczyç, kto
da¬ mu t™ si¬™. I tak Bóg podarowa¬ nam znowu matk™, która
by¬a gotowa przyjåç o∂mioro dzieci. Potem urodzi¬o sie
jeszcze dwoje rodzeµstwa. To, †e dzisiaj ca¬a dziesiåtka
poda†a za Jezusem Chrystusem, jest szczególnym darem
¬aski Boga.
Jak tylko mog™ si™gnåç pami™ciå, zawsze wierzy¬em
w Boga. Na „godzinach z Bibliå“ w mojej gminie ws¬uchiwa¬em si™ w opowie∂ci biblijne i by¬em przekonany, †e
Chrystus umar¬ na krzy†u za moje grzechy i przyjdzie znowu, by zabraç swoich wyznawców do siebie. Czy jednak
b™d™ w∂ród nich, tego nie wiedzia¬em. Nieraz my∂la¬em ze
strachem, †e On ju† przyszed¬, a mnie przy Nim nie ma. Do
pewnego stopnia pocieszeniem dla mnie by¬o moje najm¬odsze rodzeµstwo, bo s¬ysza¬em, †e ma¬e dzieci b™då napewno z Chrystusem, kiedy przyjdzie. A m¬odszego rodzeµstwa u nas nie brakowa¬o.
Kiedy mia¬em 14 lat przyjå¬em chrzest, jako wyznanie
mojej wiary. Jednak ciågle jeszcze mia¬em obawy: „Jestem
naprawd™ dzieckiem Boga?“ Naturalnie, wierzy¬em w Boga
i chcia¬em te† byç chrze∂cijaninem, choç nie wiedzia¬em,
czy nim by¬em.
My∂la¬em, †e nawrócenie si™ odczuç trzeba jako szczególne podniecenie – co∂ tak, jakby pråd elektryczny przeszed¬ przez cz¬owieka. Tego uczucia jednak nie prze†y¬em...
Inni mówili, †e trzeba udaç si™ do duspasterza, je†eli chce
si™ byc naprawd™ nawróconym. Tak te† da¬em si™ „wciågnåç
w m¬yn duszpasterstwa“, lecz owe wåtpliwo∂ci pozosta¬y...
(Nie chce tu mówiç niczego przeciwko wa†nej s¬u†bie dusz126

pasterskiej, w której równie† ja dzisiaj jestem czynny, ale
duspasterstwo nie jest drogå do ∂wi™to∂ci, najwy†ej pomocå).
W koµcu Bóg darowa¬ mi swoje ∂wiat¬o. Siedzia¬em
w swoim studenckim pokoku w Halle i czyta¬em ksiå†eczk™ Watchman Lee „Normalne †ycie chrze∂cijanina“. Nagle prze†y¬em ol∂nienie: „Przecie† tu wcale nie chodzi
o Twoje uczucia! To chodzi raczej o to, jak Ciebie Bóg widzi, †e widzi pomi™dzy Tobå a Nim krew Jezusa. To jest
bardzo obiektywne zdarzenie. Przy tym nie musisz w ogóle
odczuwaç!“ Czu¬em si™ tak, jak owi wierzåcy, do których
∂w. Jan tak pisze w swoim pierwszym li∂cie: „To napisa¬em
wam, którzy wierzycie w imi™ syna Bo†ego, aby∂cie wiedzieli, †e macie †ywot wieczny“ (1 Jan 5,13). Oni zatem te†
wierzyli w Boga, nie wiedzieli jednak, †e majå †ycie wieczne.
Od 14 roku †ycia zaczå¬em wspó¬pracowaç w gminie,
najpierw w „godzinach z Bibliå“ dla dzieci, potem z m¬odzie†å, a póΩniej równie† wyg¬aszaç kazania. W czasie ferii
pomaga¬em na chrze∂cijaµskich wczasach. Tam spyta¬ mnie
kiedy∂ jeden ze starszych wspó¬pracowników: „By¬by∂ gotów, po ukoµczeniu studiów, ca¬kowicie po∂wi™ciç si™
S¬u†bie Bo†ej?“ Nie wiedzia¬em co robi¬bym najch™tniej.
Zaczå¬em zatem pytaç o drog™, jakå Bóg przeznaczy¬ dla
mojego †ycia i, w jaki∂ czas póΩniej, kiedy dla mnie i dla
innych sprawa by¬a ju† jasna, powo¬any zosta¬em do pracy
z m¬odzie†å, w pe¬nym wymiarze czasu pracy. Odpowiedzialni za to Bracia uznali, †e mam to powo¬anie przyjåç
natychmiast, nie koµczåc studiów.
Od 1971 roku jestem zatem w s¬u†bie Wspólnoty Braci
w Niemczech. Od 1992 roku podró†uj™ po kraju, g¬oszåc
w wolnej s¬u†bie prawdy wiary. Studia pomog¬y mi bardzo
w rozwoju mojego my∂lenia, przez co mog™ równie† innym
wierzåcym pomoc w rozwiåzywaniu problemów ideologicznych i teorii ewolucji. Jestem szcz™∂liwy, †e moja ma¬†onka
podj™¬a t™ prac™ ze mnå od samego poczåtku (od 1971
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jeste∂my ma¬†eµstwem), a nasze dwoje dzieci idzie razem
z nami drogå wiary.
Karl-Heinz Vanheiden
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Pytania,
które ciågle
så stawiane

Ten, kto zaczyna si™ zajmowaç chrze∂cijaµskå wiarå, natrafia na wiele pojedynczych pytaµ, które si™ uderzajåco cz™sto
powtarzajå prawie ka†demu poszukujåcemu.
By¬o zrozumia¬e, ujåç te pytania mo†liwie krótko, zachowujåc jednak ca¬e ich bogactwo. Dla wszystkich pytaµ,
zebranych w tej ksiå†eczce, wspólna jest jedna cecha: zosta¬y postawione naprawd™. Nie zawarto tu przekrojowej analizy, przeprowadzonej przez znawców biblijnych problemów,
natomiast te problemy, które poruszajå wåtpiåcych, pytajåcych i poszukujåcych, potraktowano bardzo powa†nie.
Nie chodzi tu o subtelne pytania natury teologicznej, albo
takie, które spisane zosta¬y przy „zielonym stoliku“. Tu
chodzi o pytania podstawowe, stawiane przez ludzi poszukujåcych, pytania, które pojawi¬y si™ w praktyce autora –
wyk¬adowcy. Przy tej okazji podj™to rownie† prób™ odpowiedzi na pytania bardzo oryginalne.

Próba czytania Pytaµ... Gitta
PB6: Czy† nie Bóg ponosi odpowiedzialno∂ci za wszystko?
OB6: Kiedy, po pope¬nieniu grzechu pierworodnego, Bóg
pociågna¬ Adama do odpowiedzialno∂ci, ten wskaza¬ na
Ew™: „Kobieta, którå mi da¬e∂, aby by¬a ze mnå, da¬a mi
z tego drzewa i jad¬em.“ (I Moj†. 3,12). Kiedy potem Bóg
zwróci¬ si™ do Ewy, ona równie† odsun™¬a od siebie odpowiedzialno∂ç za czyn: „Wå† mnie zwiód¬ i jad¬am.“ (I Moj†.
3,13).
W odniesieniu do naszej winy posiadamy osobliwy
stosunek: odsuwamy od siebie wszelkå odpowiedzialno∂ç
i wreszcie winnym czynimy Boga. Tu jednak dzieje si™ co∂
niewyobra†alnego: W Jezusie Chrystusie Bóg bierze wszystkie nasze winy na siebie: „On tego, który nie zna¬ grzechu,
za nas grzechem uczyni¬, aby∂my w nim stali si™ sprawiedliwo∂ciå Bo†å.“ (2 Kor. 5,21). Za grzech tego ∂wiata Bóg
osådzi¬ swego Syna. Z ca¬å ostro∂ciå dotkn™¬a Go klåtwa, na
trzy godziny ca¬å ziemi™ okry¬a ciemno∂ç, Jego opu∂ci¬ Bóg
naprawd™. „Który wyda¬ samego siebie za grzechy nasze“
(Gal. 1,4) by zmazaç naszå win™. Jest to manifestacja mi¬o∂ci Boga. Lepszego przes¬ania, ni† Ewangelia, nie ma.

PB7: Poprzez wojny pozwoli¬ Bóg, w czasach Starego Testamentu, zniszczyç ca¬y naród, a w Kazaniu na Górze
nawo¬uje: mi¬ujcie swoich wrogów. Czy Bóg Starego Testamentu jest inny, ni† Bóg Nowego Testamentu?
OB7: Niektórzy ludzie så zdania, †e Bóg Starego Testamentu jest Bogiem gniewu i zemsty, natomiast Bóg Nowego
Testamentu jest Bogiem mi¬o∂ci. Takie uj™cie mo†na bardzo
¬atwo obaliç nast™pujåcymi cytatami ze Starego i Nowego
Testamentu: W Ksi™dze Jeremiasza 31,3 mówi Bóg „Mi¬o∂-

ciå wiecznå umi¬owa¬em ci™, dlatego tak d¬ugo okazywa¬em
ci ¬ask™.“, a w Nowym Testamencie czytamy w Li∂cie do
Hebrajczyków 10,31: „Straszna to rzecz wpa∂ç w r™ce Boga
†ywego.“ Bóg jest jednocze∂nie Bogiem gniewnym wobec
grzechu, jak te† Bogiem mi¬o∂ci wobec skruszonego. Potwierdzenie tego znajdziemy zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, gdy† Bóg jest zawsze ten sam. „U niego
nie ma †adnej odmiany ani nawet chwilowego zaçmienia.“
(Jak. 1,17). Równie† nie zmieni¬ si™ Syn Bo†y: „Jezus
Chrystus wczoraj i dzi∂, ten sam i na wieki.“ (Hebr. 13,8).
Biblia pe¬na jest przyk¬adów, jak Bóg sådzi grzeszników i
jak jednocze∂nie broni swoich wyznawców. Potopem ukara¬
Bóg ludzi za to, †e byli Ωli. Uratowa¬ tylko o∂mioro. Równie† na Sådzie Ostatecznym wi™kszo∂ç ludzko∂ci b™dzie
pot™piona, bo sz¬a szerokå drogå wiecznego pot™pienia
(Mat. 7,13-14).
Bóg przeznaczy¬ swojemu ludowi, Izraelowi, ziemi™
obiecanå, ale po wyprowadzeniu z Egiptu na w™drujåcych
napadli Amalecy. W Piåtej Ksi™dze Moj†eszowej 25,17-19
wyg¬oszony zosta¬ wyrok na Amaleków, który w póΩniejszym czasie wykona, na rozkaz Boga, Saul (I Sam. 15.3).
W czasach Nowego Testamentu Bóg zabija Ananiasza i Safir™, bo nie powiedzieli ca¬ej prawdy (Dz. Apost. 5,1-11).
Na tych przyk¬adach mo†emy si™ uczyç, †e Bóg traktuje
ka†dy nasz grzech powa†niej, ni†eli nam si™ wydaje. Bóg
nienawidzi ka†dy grzech i b™dzie sådzi¬ wszelki niegodny
uczynek. W tym Bóg nie zmieni¬ si™ tak†e. Równie† i dzisiaj
móg¬by wyniszczyç ca¬e narody. My, Niemcy, zgrzeszyli∂my przeciwko Bogu szczególnie ci™†ko, dlatego, †e w naszym narodzie, w okresie Trzeciej Rzeszy, opracowano radykalny program wyniszczenia Jego ludu – ®ydów.
Podzia¬ Niemiec i utrata ziem wschodnich jest wyraΩnym
wyrokiem za te czyny. Bóg móg¬ zniszczyç ca¬y naród, ale
jego mi¬osierdzie by¬o tak wielkie, †e tego nie uczyni¬, mo†e
równie† z powodu tylu jeszcze wierzåcych. Sodoma i Gomora nie uleg¬yby zag¬adzie, gdyby si™ tam wówczas zna-

laz¬o choçby tylko dziesi™ciu sprawiedliwych (I Moj†.
18,32). Je†eli Bóg nie karze od razu, to jest to znak ¬aski.
Ka†dy b™dzie jednak musia¬ zdaç spraw™ ze swego †ycia,
zarówno wierzåcy (2 Kor. 5,10), jak równie† niewierzåcy
(Hebr. 9,27; Obj. 20,11-15).

PB8: Stworzy¬ Bóg równie† z¬o?
OB8: W pierwszym li∂cie ∂w. Jana czytamy, „...†e Bóg jest
swiat¬o∂ciå, a nie ma w nim †adnej ciemno∂ci“ (1,5). Bóg
jest czysty i doskona¬y (Mat. 5,48), a anio¬owie g¬oszå:
„¤wi™ty, ∂wi™ty, ∂wi™ty jest Pan Zast™pów“ (Izaj. 6,3). On
jest „Ojcem ∂wiat¬o∂ci“ (Jak. 1,17), i dlatego z¬o nie mo†e
pochodziç od Niego. Biblia wywodzi z¬o od upadku szatana,
który by¬ najpierw cherubem, anio¬em ∂wiat¬o∂ci, a chcia¬
byç „równy Najwy†szemu“ (Izaj. 14,14). W Ksi™dze Ezehiela (Ezeh. 28,15 i dalej) opisana jest jego duma i upadek:
„Nienaganny by¬e∂ w post™powaniu swoim od dnia, gdy
zosta¬e∂ stworzony, a† dotåd, gdy odkryto u ciebie niegodziwo∂ç. Przy rozleg¬ym swoim handlu nape¬ni¬e∂
swoje wn™trze gwa¬tem i zgrzeszy¬e∂. Wtedy to wyp™dzi¬em ci™ z góry Bo†ej, a cherub, który broni¬ wst™pu,
wygubi¬ ci™ spo∂ród kamieni ognistych. Twoje serce by¬o
wynios¬e..., dlatego zrzuci¬em ci™ na ziemi™.“
Dlatego, †e pierwsza para ludzi da¬a si™ skusiç, popad¬a pod
panowanie grzechu. W ten sposób z¬o znalaz¬o dost™p do
dzie¬a stworzenia. Szatanowi uda¬o si™ poprzez to wtargnåç
do tego ∂wiata: „Gdy† bój toczymy nie z krwiå i z cia¬em,
lecz z nadziemskimi w¬adzami, z w¬adzami tego ∂wiata
ciemno∂ci, ze z¬ymi duchami w okr™gach niebieskich (Efez.
6,12).

