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Z ZAGADNIEŃ FILOZOFII PRZYRODY

B. Nagy: Carbonaceous M eteorites, A m sterdam —Oxford—New  York 
1975, XIV +  747 (D evelopm ents in Solar Sys tem  — and Space Science 

1), E lsevier Scientific Publishing Company.

A utor książki, Bartholom ew  Nagy, w ęgier z pochodzenia, jse t profe
sorem U niw ersytetu  w  Arizonie, gdzie k ieru je Laboratorium  Geoche
mii Organicznej. Należy do licznych tow arzystw  naukow ych (m. in. 
A m erican Chemical Society, International Society for the S tudy  of the 
Origin of L ife, The M eteoritical Society) oraz do grupy badaczy zaj
m ujących się chemią związków węgla zaw artych w  próbkach księży
cowych przywiezionych przez uczestników  badań objętych program em  
Apollo 11—17.

Profesor Nagy zasłynął jednak  przede w szystkim  jako pionier stoso
w ania nowych metod analitycznych w  badaniach nad m eteorytam i, 
w szczególności nad chondrytam i węglistymi. Ten rodzaj m eteorytów  
kam iennych, w praw dzie dość skrom nie reprezentow any, ze względu 
na znaczną zawartość wysoko spolim eryzowanych związków węgla, 
stał się w  ostatnich dziesiątkach la t przedm iotem  szczególnego zain te
resowania badaczy zajm ujących się zagadnieniam i egzobiologii, ewo
lucji m aterii kosmicznej i pochodzenia życia organicznego.

W ydaje się, że w łaśnie w  tym  kontekście należy odczytywać i oce
niać pracę N agy’ego. Na jej treść składa się 5 obszernych rozdziałów 
poprzedzonych przedm ow ą H arolda C. U rey’a, profesora U niversity of 
California, San Diego. P ierw szy rozdział o charakterze w prow adzają
cym trak tu je  o różnych typach m eteorytów , ich spadkach na Ziemię, 
składzie i k lasyfikacji oraz o problem ach związanych z określeniem  
wieku i w yjaśnieniem  genezy m eteorytów . Rozdział drugi stanow i 
przegląd historyczny badań nad m eteorytam i, począwszy od n a js ta r
szych ze znanych chondrytów  — m. in. Alais (1806), Renazzo (1824), 
K aba (1857), Orgueil (1864), których zaw artość chemiczną badali te j m ia
ry  uczeni, jak  np. L. J . T hénard (1806), J. Berzelius (1834), W. W öhler 
(1858), S. Cloëz (1864), M. B erthelot (1868) — aż do ostatnich, jakie 
spadły na Ziemię w  1969 r. Rozdział trzeci poświęcony jest prezen-
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tacji składu chemicznego i m ineralogieznego-petrograficznego m eteory
tów  węglistych, przy czym om ówienie wyników  tych analiz podzielo
no na okresy od 1953 do 1964 i od 1964 do chwili obecnej, obrazując 
w  ten  sposób niezwykle intensyw ny wzrost tego typu  badań  w  ostat
nich latach.

Analiza związków organicznych w  m eteorytach w ęglistych, k tórej 
poświęcono rozdział czwarty, dotyczy rozm aitych rodzajów  spolim ery- 
zowanej m aterii organicznej, a więc związków biologicznie ważnych 
w ykryw anych m eteorytach przy użyciu najnowocześniejszych metod 
analitycznych. A utor om aw ia m. in. analizy takich  związków organicz
nych, jak: różne typy węglowodorów (nasycone, nienasycone, alifatycz
ne, arom atyczne), kw asy tłuszczowe, cukry, związki siarkowe, następ
nie różne am inokwasy, porfiryny, zasady purynow e i piram idynow e 
i inne związki zaw ierające azot. Po tym  przeglądzie au to r zajm uje 
się składem  izotopowym, asym etrycznością i czynnością optyczną związ
ków organicznych w ykrytych w  m eteorytach. W nioski, jak ie zdają się 
narzucać w  związku z tym  bogatym  m ateriałem  faktycznym , uzyska
nym zwłaszcza przez badania analityczne m eteorytów  M urchison (Au
stra lia  1969) i Pueblito de A llende (Meksyk 1969), zdają się w  pełni 
potwiedzać wcześniej już w ysuw aną hipotezę o nie-biologicznej (abio- 
gennej) genezie m eteorytow ych związków organicznych.

O statni rozdział poświęcony jest omówieniu m ik rostruk tu r w m eteo
ry tach  węglistych. A utor w raz z G. Clausem w 1961 r. zaproponował 
nazwę „elementy zorganizowane” d la tych m ikrostruk tu r, przypom ina
jących morfologicznie bądź pew ne m ikroskam ieniałości p rekam bryjskie, 
bądź naw et pewne m ikroorganizm y, bak terie czy glony. Wokół tych 
elem entów  zorganizowanych do dziś toczą się ożywione dyskusje, bo
wiem od ich rozstrzygnięcia zależy odpowiedź na pytanie o ew entual
ne ślady życia z Kosmosu. A utor daje w nikliw y przegląd badań m or
fologicznych tych elem entów  przy użyciu różnych technik  m ikroskopo
w ania elektronowego i dochodzi do w niosku, że elem enty te  nie są w y
nikiem  ziemskiej kontam inacji m ikroorganicznej i stanow ią praw do
podobnie granu lk i m ineralne złożone m. in. z lim onitu. Ale jest też 
możliwe do przyjęcia na podstaw ie dotychczasowych badań  (s. 677), że 
elem enty zorganizowane są nie-biologiczną m aterią  organiczną zmiesza
ną z substancjam i m ineralnym i, analogicznie do m ikrosfer Foxa czy 
koacerw atów  O parina.

O m aw iana książka N agy’ego stanow i podsum owanie i im ponujący 
w prost przegląd osiągnięć w  dziedzinie badań nad m eteorytam i węg- 
listym i. Tym term inem  obejm uje nie tylko chondryty węgliste, ale 
i inne typy m eteorytów , w  których w ystępuje węgiel i jego związki. 
Z założenia jest to m onografia o charak terze historyczno-system atycz- 
nym: zarówno różnorakie problem y wiążące się z badaniam i nad m e



teorytam i, jak  i szczegółowe spraw y składu, s tru k tu ry  czy sposobów 
analizy ujm ow ane są na tle rozwoju badań w  te j dziedzinie. Dodaj
my, że są to badania najw yraźniej interdyscyplinarne, w ykorzystują
ce w yniki p rac biologów, biochemików, chemików, m ineralogów, pe
trografów , astronom ów  itd. Nadto praca ta  m a tą  osobliwą właściwość, 
że stanow i konsekw entną do końca realizację wstępnego założenia, 
zgodnie z którym  au to r nie dokonuje ocen i nie w artościu je an i sa
m ych badań, ani teorii w yjaśniających w yniki tych badań. Czyni tak  
naw et w tedy, gdy prezentuje swoje wcześniejsze badania. Taki spo
sób podejścia daje w  w yniku dokum entację niebywałych w prost roz
m iarów  i ścisłości, jednocześnie budzi jednak  pewien niedosyt odnośnie 
wniosków w ynikających z om aw ianych badań. Ta um iarkow ana po
wściągliwość au tora zdaje się być uzasadniona tym , że ak tualny  stan 
badań nie daje pewnych podstaw  do decydujących rozstrzygnięć od
nośnie np. w ieku czy genezy m eteorytów , biologicznego czy abiogen- 
nego pochodzenia m eteorytow ych związków organicznych i elem entów  
zorganizowanych. Mimo to in te rp re tac ja  danych odnośnie zaw artości 
i rozmieszczenia elem entów  składow ych i związków węgla w  różnych 
typach m eteorytów  zm ierza do w yjaśnienia ew olucji ich składu che
micznego, a w dalszej konsekwencji ich genezy i rozwoju w  związku 
z początkam i naszego uk ładu  planetarnego i słonecznego.

W aspekcie w yjaśniania genezy życia organicznego na Ziemi badania 
m eteorytów  węglistych m ają szczególnie doniosłe znaczenie. Większość 
badaczy abiogenezy coraz powszechniej p rzy jm uje pogląd, zgodnie 
z k tórym  m ateria  organiczna w ykryw ana w  m eteorytach czy w  prze
strzeni kosmicznej pow stała abiogennie, na drodze czysto chemicznej. 
Nagy i tu  jest w yraźnie powściągliwy, s ta ra  się obiektyw nie p rzedsta
w iać różne hipotezy i teorie, nie dek laru jąc się zdecydowanie po stro
nie żadnej z nich. A ktualnie można przyjąć, że elem enty zorganizowa
ne mogą reprezentow ać pozostałość określonego etapu ewolucji przed- 
biologicznej w k ie runku  pojaw ienia się życia. Ale nie da się w yklu
czyć innej możliwości, a tym  sam ym  innej hipotezy, że te  m ik rostruk 
tu ry  są m ikroskam ieniałościam i pozaziemskimi. P ierw szą z tych moż
liwości konfirm ują w  dość znacznym stopniu dokonywane od szeregu 
już la t sztuczne syntezy laboratory jne związków organicznych, druga 
hipoteza może być potw ierdzona (lub sfalsyfikow ana) pośrednio przez 
porów nanie z analogicznym i m ikrostruk tu ram i pochodzenia ziem skie
go, m. in. z form acji Fig Tree (3—3,2 mld lat) i O nverw acht (3,4 mld 
lat). Na razie jednak nie m a możliwości rozstrzygnięcia, czy te  m i
k ro stru k tu ry  prekam bryjsk ie stanow ią najstarsze m ikroskam ieniałości 
czy też pozostałość pierw otnej ew olucji chemicznej.

Ze względu na dość ścisły związek om awianych badań z ogólnymi 
problem am i genezy m aterii organicznej i początków życia czy pocho



dzenia naszego układu p lanetarnego książka Nagy’ego zainteresuje 
z pewnością kosmologów i filozofów przyrody. Dla nie specjalistów  
w te j dziedzinie niezm iernie cenne są słow niki term inów  używanych 
w  każdym  rozdziale i zamieszczona po nich obszerna bibliografia przed
m iotu oraz końcowe indeksy: przedm iotow y i osobowy.

Proporcjonalnie do zaw artości m erytorycznej strona graficzno-edytor- 
ska (m. in. 110 zdjęć, 37 tablic) m onografii Nagy’ego kontynuuje god
nie długą tradycję wysokiego poziomu zasłużonego w ydaw nictw a El- 
seviera.

Sz. W. Slaga

G. P. W dowykin: Ekzobiołogija Ł uny, Moskwa 1975, s. 119. Izd. Nauka, 
Akad. N auk SSSR. (Serija Problem y nauki i techuiczeskogo progressa).

P ytan ie o możliwość istn ienia życia poza naszą p lanetą tow arzy
szyło człowiekowi od daw na w  zw iązku z jego zainteresow aniam i astro- 
nomiczno-kosmologicznymi. Jednak  dopiero w  ostatnich k ilkunastu  la 
tach  stało się przedm iotem  rzetelnych badań doświadczalnych w ra 
m ach nowotworzącej się dziedziny wiedzy — egzobiologii. Ta niezwy
kle k ró tka  — jak  na rozwój nauki — historia badań egzobiologicz
nych posiada już na swoim koncie całkiem  pokaźne rezultaty . Pow sta
nie i obecny stan  badań  w  tym  zakresie wiąże się nierozerw alnie 
z gw ałtow nym  rozwojem m eteorytyki, w szczególności zaś z analizą 
m aterii organicznej zaw artej w chondrytach węglistych. Do niedaw na 
bowiem m eteoryty stanow iły niem al jedyny m ateria ł dostępny dla bez
pośredniego badania. S y tuacja zm ieniła się radykaln ie w raz z o trzym a
niem  próbek księżycowych oraz w związku z w ykryciem  — począw
szy od la t 70-tych — licznych związków organicznych we W szechświe- 
cie.

Egzobiologia, k tóra staw ia sobie za zadanie poszukiwanie pozaziem
skich form  życia i badanie w arunków  sprzyjających tw orzeniu się 
życia, bazuje na dobrze już dziś ugruntow anym  przeświadczeniu, że 
podstaw ow e założenia ew olucji chemicznej i biochemicznej mogą mieć 
zastosow anie również w  w arunkach  pozaziemskich i że podobne do 
ziemskiego następstwo procesów prowadzących do pojaw ienia się życia 
mogło i może zachodzić we W szechświecie na w ielu p lanetach. P rze
św iadczenie to zyskało solidną podstaw ę naukow ą przede w szystkim  
dzięki w szechstronnej analizie próbek g run tu  księżycowego, uzyska
nych przez załogowe i autom atyczne s ta tk i kosmiczne.

Dzięki możliwości bezpośredniego badania laboratoryjnego g run tu  
otrzym anego z pow ierzchni Księżyca uzyskano in teresu jące w yniki


