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I miejsce 

Izabela Porowska 

O tym, jak pewien Wiedzownik chciał odnaleźć prawdę o początkach 

Poprzedniej Cywilizacji Białkowej 

 

- Albercie! Albercie! Albercie wstawaj! – Głos mojego stryja, o tonie podobnym 

do skrzeku przerdzewiałej głowicy eterotaksycznej, wybudził mnie z przykrótkiego jak 

na mój gust ładowania. – Albercie! – Potrząsnął mną tak gwałtownie, że prawie odczepił 

mnie od stacji dokującej. - Albercie, daję ci nie więcej niż trzy uderzenia impulsora! – 

krzyknął jeszcze raz, po czym stracił cierpliwość lub uznał, że równie skutecznie może 

mnie budzić na odległość i popędził z powrotem do swojej pracowni. - Jeśli w tej chwili 

nie przyjedziesz do mojego gabinetu, to, na Wielkiego Teslę, od dziś masz szlaban na 

napięcia powyżej 400 V! – dobiegło mnie zza ściany jego wołanie. 

Cóż więc było robić? Odpiąłem się od prądu i leniwie poczłapałem za nim, 

wprost do jego królestwa. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu gabinecik mojego stryja, 

zwykle tak wypielęgnowany i uporządkowany z prawie chorobliwym pedantyzmem 

starego bibliofila, dziś wydawał się bardziej zaśmiecony niż niska orbita okołoziemska. 

Wszystkie półki, szafki, gabloty i regały były pootwierane, z niektórych wprost na 

parkiet wysypywały się najróżniejsze przedmioty, tablice były niestarte, a połowa 

z wiekowych świec na mosiężnym czteroramiennym świeczniku, które mój opiekun 

nałogowo palił jako wotum dla Wielkiego Tesli, zaczynała gasnąć. Uwieńczeniem 

chaosu był mój stryj, gorączkowo przetrząsający walające się wszędzie kartki papieru. 



2 
 

Mój opiekun był to Robot powyżej średniej miary, przysadzisty, z podwoziem opadłym 

i przekrzywionym od zbytniego pochylania się nad księgami i eksponatami, odrobinę 

przerdzewiały, o nieco już nadwyrężonych resorach, ale za to z niezwykle, jak na jego 

sędziwy wiek 350 obrotów ziemskich, sprawnym procesorem. 

- Stryju, co tu się wyprawia? Czy nie powinieneś być w tym momencie na 

uniwersytecie? – zapytałem skonsternowany i dopiero teraz zostałem zauważony. 

- Albercie, właśnie dostałem wezwanie, przesunęli obrady nad moją hipotezą na 

dziś! Na teraz! Nie mamy czasu do stracenia, to jedyna szansa w tym 

sześćdziesięcioleciu, jaką dysponuję, żeby ich przekonać do przyznania nauce prawa do 

prawdy w kwestii pochodzenia Poprzedniej Cywilizacji Białkowej – zrobił dramatyczną 

pauzę w monologu, chyba bardziej po to, żeby zaczerpnąć powietrza do chłodnicy, niż 

żeby uczynić wypowiedź bardziej przejrzystą, ale i tak doceniłem gest. –Więc musimy 

działać szybko! Dziś w nocy miałem wizję… – podniósł chwytaczkę do góry w geście 

prawdziwego profety – wizję, jak wniosek przechodzi! Dlatego wychodzimy 

natychmiast, kiedy znajdę wszystkie potrzebne papiery! – mówiąc to, stryj cały czas 

gwałtownie kręcił się dookoła pokoju, powodując istne spustoszenie w okolicznych 

szafkach, próbując ogołocić je jak najdokładniej ze wszelkich wartościowych 

dokumentów. 

- Albercie! Nie stój tak, tylko kompletuj! – wydarł się na mnie, zauważywszy, że 

od czterech milisekund nie wykonałem żadnej wartościowej w jego mniemaniu pracy. 

- Stryju! Co mam kompletować?! 
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-Dokumenty! Na Wielkiego Teslę, a po cóż innego byłbym cię tu wezwał, ty 

niedomyślny chłopcze?! Albo stój, to za poważne zadanie dla takiego urwipołka jak ty 

– teraz stryj mamrotał w taki sposób, że nie byłem pewien, czy mówi do mnie czy do 

siebie. Uznałem jednak, że lepiej będzie nie przerywać. – Stój i wyciągnij chwytaczki! 

O tak! – ucieszył się, kiedy pośpiesznie wykonałem polecenie i rzucił na mnie stertę 

papierów, a sam powrócił do przetrząsania kolejnych, od czasu do czasu rzucając we 

mnie którymś, który zwrócił na siebie jego uwagę. 

Glosowanie… - zamyśliłem się – a więc o to chodzi… Mój stryj – z upływem lat 

coraz mniej, ale jednak jeszcze szanowany Konstruktant i Wiedzownik - a w przeszłości 

także członek Ciała Naukowego Ziemi, od jakichś dwóch lat był pochłonięty obsesją na 

punkcie szczegółowego wyjaśnienia drogi ewolucji Poprzedniej Cywilizacji Białkowej, 

przy czym zamiast postąpić jak każdy przyzwoity Wiedzownik na jego miejscu i skupić 

się na potwierdzaniu Hipotezy Traw, za punkt honoru uznał jej obalenie i zastąpienie 

prawdziwszą (oczywiście w jego mniemaniu) Hipotezą Moczarową. Osobiście 

uważałem, że miał odrobinę racji – aktualnie obowiązująca teoria, która początków 

Białkowców Licząco-Chwytających i ich specyficznych cech gatunkowych 

dopatrywała się w zejściu ich przodków z drzew na tereny porośnięte wysoką trawą, co 

wymusiło ich wyprostowanie, miała kilka poważnych luk, ale, na Wielkiego Teslę! To 

była oficjalna teoria zatwierdzona przez Ciało Naukowe, więc nie widziałem sensu jej 

kwestionowania. 

- Stryju – odezwałem się, kiedy zauważyłem, że jego ruchy stają się coraz 

powolniejsze, a kupka papierów na moich chwytnikach coraz większa, co niechybnie 
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zwiastowało bliskość naszego wyjścia z domu - czy mogę chociaż odrdzewić czujniki 

zanim wyjdziemy? 

- Ależ moje dziecko, nie ma na to czasu! Jak tylko wrócimy, możesz napuścić 

sobie choćby i całą wannę odrdzewiacza i siedzieć w niej aż do skończenia świata, ale 

teraz, na Wielkiego Teslę, wychodzimy natychmiast! – wykrzyczał i już zaganiał mnie 

do wyjścia. Popędziliśmy przez miasto. Nasza podróż nie trwała długo, gdyż z racji 

dużego dorobku mojego stryja, zarówno naukowego, jak i (a może zwłaszcza) 

politycznego, gdy odchodził  na emeryturę, dostał dość spore lokum położone 

w najbliższej okolicy zaułka Parlamentarnego. 

Po sforsowaniu ochrony parlamentu przy pomocy legitymacji mojego stryja, 

kazano nam poczekać przed drzwiami auli, w której akurat odbywały się głosowania 

komisji ds. kosmosu. Powiadomiono nas, że skończą się za dokładnie 7,543 minuty, 

więc stryj mój postanowił przeznaczyć ten czas na powtarzanie w pamięci swojej teorii 

i nerwowe dreptanie w miejscu, a ja - korzystając z okazji - przysłuchiwałem się 

dobiegającym zza drzwi odgłosom obrad. 

…Artykuł 34., podpunkt 5) z materiału dowodowego numer 2109847 (do 

zapoznania w  bibliotece): Galaktyka TKA-890342 znajduje się w odległości 140 lat 

świetlnych od Ziemi. Głosujemy! Głosów za – 291; przeciw – 145; wstrzymało się 24. 

Wniosek przeszedł, ogłaszam: Galaktyka TKA-890342 znajduje się w odległości 140 

lat świetlnych od Ziemi. Dalej: Artykuł 34 podpunkt 6… 

Wreszcie drzwi otwarły się i zaczęli z nich wyjeżdżać Wiedzownicy. Wszyscy, 

w  zgodzie z surowym Regulaminem Reprezentacyjnym Ciała Naukowego, byli 
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elegancko naoliwieni, wdziani w eleganckie, czarne płyty z tytanu lub mosiądzu, a na 

kółkach mieli zamontowane antyodpryskowe osłonki, które z każdym obrotem silnika 

postukiwały o podłogę, tym samym już z daleka obwieszczając wszystkim 

o zbliżających się przedstawicielach komisji. 

Odsunąłem się na bok, nie chcąc tamować ruchu, ale stryj mój nie miał takich 

oporów i natychmiast rzucił się wprost do oka cyklonu, wprost ku mównicy, przy której 

stał przewodniczący obrad komisji ds. wymarłych gatunków i kilku innych 

Wiedzowników, których nie rozpoznawałem, ale którzy najwyraźniej znali mojego 

stryja, bo natychmiast zaczęli okazywać żywe zainteresowanie jego osobą, wylewnie 

uciskając starego profesora i wyrywając sobie nawzajem jego chwytaczki do 

potrząśnięcia. Na moje nieszczęście pogrążyli się w rozmowie, a ja, jako że należałem 

zawsze do osób nieśmiałych, nie mając odwagi przerwać starszym dyskusji, stałem 

w przejściu i rozmyślałem,  co ze sobą zrobić. W końcu jednak stryj mój przypomniał 

sobie o mnie (oczywiście bynajmniej nie z miłości, acz z pragmatycznego pragnienia 

dopełnienia strony formalnej wniosku) i zawołał przez aulę, odwracając się w moją 

stronę: 

- Albercie! Podejdź no tutaj i połóż dokumenty na tym stoliku. – Wskazał jedno 

z trzech obecnych na scenie przygotowanych do debaty stanowisk. Wykonałem 

pośpiesznie polecenie mojego opiekuna, który natychmiast po tym kazał mi zająć jedno 

z wolnych miejsc po lewej stronie Sali, a sam powrócił do dyskusji, przeglądając w tym 

czasie i porządkując papiery oraz spoglądając na zegar, według którego do rozpoczęcia 

debaty zostało nam niecałe 15 sekund.  

Drrrrrrryń – rozległo się przeciągłe wycie dzwonka. 
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Szuru buru szuru – rozległy się odgłosy Wiedzowników w pośpiechu 

zajmujących swoje miejsca. Zanim przebrzmiał dzwonek, na środkowe stanowisko 

wjechał niemłody już przewodniczący i zaczął: 

- Otwieram 3478 posiedzenie ciała Naukowego komisji ds. wymarłych gatunków 

w  sprawie obalenia Teorii Traw i zastąpienia jej Hipotezą Moczarów. Oddaję głos 

wnioskującemu. Ma pan równo trzysta sekund na wypowiedź, plus dodatkowe dwie na 

adaptację po włączeniu mikrofonu, opcjonalnie dodatkowe plus dziesięć, ale nie więcej 

niż dwadzieścia, jeśli w międzyczasie zechce się pan napić oleju, ewentualnie plus 

ekwiwalent X sekund, które zostaną panu zabrane na skutek zaburzenia porządku obrad 

w trakcie wypowiedzi z powodów od pana niezależnych. Po ogłoszeniu teorii odbędzie 

się głosowanie. Czasu na pytania nie przewidziano – wyklepał swoją formułkę 

i z wyraźną ulgą i znudzeniem nacisnął guzik włączający mikrofon mojego stryja. Ten 

tylko na to czekał! Od dwóch lat mozolnie i z pasją, na którą stać było tylko 

najwytrwalszych (lub najlepiej opłacanych) Konstruktantów, cały czas i całą emeryturę 

poświęcał na badania, kompletował szkielety, szukał odbić Poprzedniej Cywilizacji 

Białkowej na szklanych planetach, wszystko dla tych pięciu minut, które miał na 

przekonanie Ciała Naukowego, że do tej pory było w błędzie. Wstał, poprawił mikrofon, 

rozejrzał się po sali jeszcze raz i zaczął z przejęciem: 

- Koledzy! Nie zacznę mojej mowy od pustych frazesów i figur retorycznych, jak 

to jest przyjęte, ale zacznę od konkretów: Moi mili! Na skutek badań, jakie prowadzę, 

muszę stwierdzić, że dotychczasowa Teoria Traw, wyjaśniająca nietypową wśród 

innych Białkowców ssących pionizację ciała, brak owłosienia i zdolności chwytające, 

przyjęta i zatwierdzona przez was, szanowni koledzy, jest błędna!  
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Przypomnę może jej założenia, tak proste i jednocześnie tak naiwne: otóż według 

teorii traw, Białkowce Licząco-Chwytające miały wyodrębnić się spośród tych 

Białkowców Chwytających, które zeszły z drzew na sawanny, pokryte przecież gęstą 

i wysoką trawą, i na skutek tego zmuszone były się wyprostować, aby lepiej dostrzegać 

drapieżniki i ofiary znad owych wysokich traw.  Obalam to koledzy, obalam, gdyż nie 

ma ta teoria innego uzasadnienia ponad waszą wyobraźnię i gdybanie! Za to moja teoria, 

wyjaśnia wszystko: otóż w zgodzie z teorią moczarową, Białkowce Tylko Chwytające 

po zejściu z drzew natrafiły na brzegi mórz i oceanów (Możecie to koledzy sprawdzić, 

śledząc mapy występowania skamielin z tamtego okresu i linii brzegowej), którymi 

mogły stosunkowo bezpiecznie wędrować, chroniąc się zarówno od drapieżników 

morskich, nie mogących podpłynąć tak blisko brzegu, jak i lądowych, zwykle 

unikających wody. To właśnie stąd wzięły się te specyficzne cechy Białkowców 

Licząco-Chwytających, które nas fascynowały, stąd wykształciły szereg przystosowań: 

brak owłosienia, charakterystyczny jedynie dla Białkowców zamieszkujących 

środowiska wodne lub półwodne! A także, co odkryłem badając trzy w pełni zachowane 

ciała Białkowców Licząco-Chwytających, które odnalazłem na Biegunie Północnym, 

szczątkowe błony pławne między palcami. Badając wyżej wymienione szczątki, 

odkryłem też przesunięcie krtani w dół, względem poprzedników (co notabene 

prawdopodobnie umożliwiło im mowę). Zwróćcie koledzy też uwagę na fakty znane od 

dawna: Białkowce Licząco-Chwytające miały dziesięć razy więcej komórek 

tłuszczowych podskórnych niż ich mniej rozwinięci koledzy Tylko Chwytający, co 

znowu jest cechą typową dla Białkowców wodnych.  
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W końcu liczne, a wręcz występujące w większości populacji wady kręgosłupa, 

które znajdujemy w szkieletach przedstawicieli Poprzedniej Cywilizacji Białkowej. 

Dowodzą one, że środowisko lądowe nie do końca było dla nich naturalne, lepiej, tylko 

w stosunkowo płytkiej wodzie, kiedy Białkowce o naturalnie czworonożnym systemie 

poruszania, podpierały się jedynie tylnymi kończynami, wystawiając głowę i górne 

kończyny ponad powierzchnię, woda zmniejszała ich ciężar właściwy, a tym samym nie 

dopuszczała do przeciążenia kręgosłupa, jak miało to miejsce u Białkowców Licząco-

Chwytających, które później zeszły na ląd w postawie wyprostowanej!  

Mało wam dowodów, koledzy? Pozwoliłem sobie przejrzeć literaturę 

Białkowców Licząco-Chwytających i w jednym z dzieł natrafiłem na wzmiankę, że 

najzdrowsze Białkowce Licząco-Chwytające żyły w rejonie śródziemnomorza i Japonii 

(dzisiejszy Region Atlasu). Przeanalizowałem skład ich diety i - w odróżnieniu od 

innych miejsc Cywilizacji Białkowej - tam Białkowce Licząco-Chwytające spożywały 

pokarm złożony prawie wyłącznie z Białkowców morskich, co zapewniało ich 

mózgowiom optymalny wzrost i rozwój! Moje inne badania w tym kierunku dowodzą, 

że to właśnie z chwilą wejścia do wody i przestawieniu diety z owoców drzew na bogate 

w specyficzne kwasy tłuszczowe AA i DHA Białkowce morskie, Białkowce 

Chwytające zyskały swoje nadspodziewane zdolności liczące!  

Wszystkie mapy, wyniki badań oddaję do waszej dyspozycji do biblioteki. 

Dziękuję koledzy, za wysłuchanie i mam nadzieję, że przekonałem was do 

zrewidowania poglądu na tę sprawę! 

Po skończonej przemowie mojego stryja sala zamarła. A potem jeszcze 

gwałtowniej zagrzmiała od gromkich oklasków na cześć badacza, który rozpromieniał 
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i po łyku oleju na zachrypnięty głośnik począł kłaniać się w pas słuchaczom. Muszę 

powiedzieć, że w tamtym momencie, chociaż nigdy nie wspierałem zbyt gorliwie jego 

badań, byłem z niego dumny. Zwłaszcza, że z innych rzędów dobiegały mnie pełne 

emocji szepty Wiedzowników. 

- To niebywałe, powiedzieć coś Takiego! Jestem pod wrażeniem! – szeptali dwaj 

szczerbaci rówieśnicy mojego stryja dwa rządy za mną. 

- Podziwiam takie osoby, że też chciało mu się jechać aż na biegun północny… 

- odezwał się jakiś inny Wiedzownik po mojej lewej. 

- Właściwie, to może mieć rację. Zwłaszcza, że kiedyś czytałem w aktach o tym, 

że podobno Białkowce rodziły się ze zdolnością pływania. Myślisz, że powinienem 

podejść i mu o tym powiedzieć? Może doda to do teorii? 

- A co będzie z podręcznikami? Nie mamy środków, żeby drukować wszystko 

od nowa, ostatnia aktualizacja była przecież dopiero dwa lata temu… - zaczął ktoś 

powyżej, ale nie słyszałem, co mówił dalej, bo natychmiast zaczął przepychać się do 

wyższych rzędów, w których siedzieli ArcyWiedzownicy. 

- Rewolucyjne podejście, przyznaję, ale merytorycznie szału nie było. Taki, 

powiem ci, przerost treści nad formą. Nie lubię przemów, w których nie dba się 

o zainteresowanie słuchacza sprawą… 

Takie i inne rozmowy rozlegały się dookoła, a stryj mój puchł z dumy na 

mównicy. Widać też je słyszał i nabierał nadziei na pozytywne rozpatrzenie głosowania. 

Popił łyczek oleju po raz drugi i powrócił do tasowania dokumentów, co jakiś czas 

z zadowoleniem obrzucając salę wzrokiem. 
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Drrrrrrryń! – Plotki i szmery rozmów zostały przerwane przez dzwonek 

przywracający Wiedzowników do porządku przed głosowaniem. Na stanowisku 

z mikrofonem ponownie uaktywnił się przewodniczący, postukał w urządzenie, 

odchrząknął i zaczął: 

- Artykuł 38., podpunkt 1) z materiału dowodowego numer 4893827 (do 

zapoznania w bibliotece po rozprawie): Droga ewolucji Białkowców Licząco-

Chwytających przebiegała w zgodzie z Teorią Moczarową, a tym samym nie 

przebiegała w zgodzie z Teorią Traw. Głosujemy!  

Nacisnęli guziki. 

Cisza była tak przejmująca, że dosłownie czułem, jak mojemu stryjowi ze 

zdenerwowania zamarza chłodnica. 

- Głosów za – 145; przeciw – 291; wstrzymało się 24. Wniosek nie przeszedł, 

ogłaszam: Droga ewolucji Białkowców Licząco-Chwytających nie przebiegała 

w zgodzie z Teorią Moczarową, a tym samym przebiegała w zgodzie z Teorią Traw. 

 

 


