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Karpinskaja R. S., Problema cełostnosti i molekuljarnaja biologija, Wo
prosy Fiłosofii 10/1969/64—71

Podejmowany coraz częściej w  literaturze naukowej problem całoś- 
ciowości w  biologii rozważany jest w  artykule Karpińskiej w  aspek
cie korelacji filozoficznych i biomolekularnych metod badania zmierza
jących do poznania obiektów biologicznych jako całości. W biologii mo
lekularnej szczególną rolę odgrywa strukturalny sposób podejścia do 
badanych przedmiotów, co nie pozostaje bez związku z ogólną zasadą 
strukturalizmu, przyjmowaną w  diamacie jako jeden ze sposobów dia
lektycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Struktury molekularne istot żywych, zwłaszcza aparat genetyczny, 
chromosomy, systemy fermentacyjne itp. to całościowe system y organicz
ne powiązane między sobą, a pełne ich poznanie dokonuje się w  trakcie 
badania całościowego funkcjonowania system u nadrzędnego, którego 
są częściami składowymi. Biologia molekularna, badająca strukturę i w a



runki jej funkcjonowania, ma do czynienia z całością biopolimerów jako 
tworów fizykochemicznych i stąd do ich badania stosuje się zespół róż
nych metod. Zresztą na tym poziomie niezmiernie trudno jest przeprowa
dzić granicę pomiędzy biologicznymi i nie-biologicznymi metodami bada
nia, jako że samo pojęcie „specyficzności biologicznej”, od dawna dysku
towane, jest dziś jeszcze trudne do sprecyzowania.

Na przykładzie historii rozwoju pojęcia genu autorka wskazuje, że 
gen pojmuje się obecnie jako system złożonych struktur, którego funk
cjonowanie uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych i w ew nę
trznych. To, co dziś wiadomo na temat specyficzności i unikalności na
stępstwa nukleotydów w  strukturze kwasów nukleinowych „skierowu
je badacza nie tylko na fenomenologiczne, ale i kauzalne pojmowanie 
genu jako systemu całościowego” (s. 66).

Niewątpliwe sukcesy genetyka molekularna zawdzięcza podejściu 
strukturalnemu. Ale pojęcie struktury zawiera moment statyki i nie 
daje możności pełnego wyrażenia istoty procesu, a wiadomo, że całoś- 
ciowość nie może być pojęta bez rozwoju. Biorąc pod uwagę to, że roz
wój jako podstawowa cecha wyróżniająca biologię od fizyki i chemii, 
w  dialektyce uważany jest nie tylko proces formotwórczy, ale i jako 
całościowy historyczny proces, Karpińska ja postuluje wprowadzenie po 
jęciu substratu odnoszącego się do podejścia zarówno historycznego jak 
i strukturalnego. Niezależnie od stosowania różnych metod badania 
„podejście substratowe” w  przeciwieństwie do strukturalno-funkcjonal- 
nego, jest organicznie związane z problemem rozwoju, nie zaniedbując 
badania samej istoty. Podejście takie, oraz sama kategoria substancji 
winny być dokładniej zanalizowane w  aspekcie potrzeb teoretycznego 
przyrodoznawstwa. W szczególności zbadać należy, jakie relacje zacho
dzą między pojęciem substratu i substancji a pojęciami struktury, funk
cji, właściwości itp.

Badanie molekularnych podstaw ewolucji odgrywa ważną rolę w  roz
wiązywaniu takich teoretycznych problemów biologii, jak istota życia, 
jego geneza i ewolucja, rozwój itp. Modele ewolucji biochemicznej ujaw
niają wyraźnie związek pojęcia substratu z pojęciem całościowości. W za
leżności np. od modelu ewolucji pre-biologicznej zmieniają się nasze 
pojęcia o całościowym system ie podlegającym zmianie. Każda z teorii- 
genezy życia (np. Oparina, Calvina, Ignatowa) wykorzystuje te same da
ne naukowe o budowie i właściwościach związków chemicznych, a prze
cież różnią się one odrębnym pojmowaniem ewoluującego substratu. 
Stąd pojęcie „substratu teorii” (np. koacerwaty, systemy katalityczne, 
biosfery) jako idealnego obiektu skonstruowanego dla całościowego 
przedstawienia pierwotnej ewolucji.

Stąd tak kategoria substratu i koncepcja substratu teorii, po doko
naniu koniecznych determinacji dla potrzeb przyrodoznawstwa, winny



być stosowane dla wyrażenia ontclogicznych podstaw całościowego od
twarzania badanej rzeczywistości. W szczególności podejście substratowe, 
brane w  kontekście rozwijającej się teorii, staje się ogniwem pośrednim  
między podejściem strukturalnym i historycznym, ponieważ wyraża 
całokształt danych, odnoszących się do konkretnych struktur i całościo
wego rozumienia procesu genezy i ewolucji.

Sz. W. Slaga

Korôtkowa G. P., Principy celostnosti (K woprosu o sootnoszenii żiwych  
i nieżiwych sistem), Izdatelstwo Leningardskogo Uniwersiteta 1968, (Le- 
ningradskij Ordena Lenina Gosudarstwennyj Uniwersitet im. A. A.Żda-

nowa), s. 162

Wieloletnie badania cytologiczne, głównie w  aspekcie organizacji i in
tegracji oraz wszechstronna znajomość literatury przedmiotu doprowa
dziły autorkę, embriologa leningradzkiego, do przekonania o koniecz
ności wprowadzenia pojęcia „idealnej całości” do zakresu badań sy
stemów żywych. Stąd zrodziła się książka pt. „Zasady całościowości”. 
Treść jej ześrodkowuje się wokół następujących zagadnień:

1. pojęcie i klasyfikacja system ów całościowych,
2. pojęcie i analiza „całości idealnej”,
3. analiza główniejszych pojęć, charakteryzujących całościowość,
4. zasady porównywania system ów i oceny ich całościowości,
5. całościowość a entropia i informacja.

Książkę zamyka obszerny wykaz literatury (195 pozycji, przeważnie 
w  języku rosyjskim) oraz skorowidz imienny.

W imieniu Korotkowej pojęcie całości (całego) i całościowości nie 
utożsamiają się ze sobą. Pierwsze odpowiada bardziej filozoficznemu po
jęciu całości idealnej, absolutnej i oznacza jakiś zamknięty wewnętrz
nie zespół zmieniających się wzajemnie zjawisk. Całościowość zaś jest po
jęciem wyrażającym jeden z przejawów tej idealnej całości, z podkreś
leniem  współzależnej zmienności lub stałości cech systemu. Analiza zwią
zków i relacji istniejących pomiędzy częściami w  takim idealnym sy
stem ie pozwala na scharakteryzowanie współzależności stosunków zew
nętrznych i wewnątrzsystemowych w e względnie całościowych syste
mach.

Każdy realny obiekt wykazuje podwójny charakter, jednocześnie mo
że być całym i zarazem częścią, a to w  relacji do całości idealnej i w a
runków wzajemnych relacji. Najczęściej, w  ślad za L. von Bertalanffy’m, 
system y całościowe dzieli się na zamknięte i otwarte; pierwsze — to sy
stem y wymieniające z otoczeniem jedynie energię, drugie wymieniają
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