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budowę i własności, jak i ze względu na ich stosunek do innych ciał 
system u słonecznego.

W kontekście intensyw nych badań nad pochodzeniem układu sło
necznego i rozwojem wszechświata, a także w ysuw anym i na nowo kon
cepcji pansperm ii k ierow anej (Crick) czy genezy w irusów  i bakterii 
w  jądrach  kom et (Hoyle, W ickramasinghe), książka K. Swam y’ego do
starcza rzetelnych inform acji o tych niezwykłych ciałach niebieskich, 
jakim i są komety.

Takie zaś problem y, jak pow stanie św iata czy pochodzenie życia, 
nie były i nie są obce również filozofom. R efleksja filozoficzna nad 
tym i w ielkim i problem am i nie może jednak być dokonyw ana w  ode
rw an iu  od ogólnego obrazu św iata tworzonego przez przyrodników. 
L ek tu ra  om awianej książki dostarczy z pewnością szeregu elem entów 
takiego obrazu i to tym  bardziej, że pod względem treściow ym  znacz
nie w ykracza poza ram y określone w tytule.
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Dzięki dokonującym  się w  ostatnich la tach  postępom badawczym 
biologia zm ieniła w yraźnie swe oblicze i zajęła czołowe m iejsce wśród 
nauk przyrodniczych. W ielkie osiągnięcia biologii współczesnej, uw a
runkow ane rozwojem nowych technik eksperym entalnych, dają pod
staw ę niektórym  teoretykom  do m ówienia o zapoczątkowaniu ery  bio
logii. W nikając w ta jn ik i życia i poznając subtelne m echanizm y pro
cesów życiowych, k tóre są przecież istotne także dla organizm u czło
w ieka, biologia sta je się — w stosunku do fizyki — nauką dom inującą 
a zarazem  bardziej ludzką, zhum anizowaną. Poprzez w ielorakie badania, 
zwłaszcza w  zakresie biologii m olekularnej, ekologii, biologia stw arza 
nowe możliwości, m. in. ingerencji w  funkcjonow anie oragnizmów, le
czenia w ielu chorób, uzyskiw ania nowych źródeł zasobów żywnościo
wych, przeciw staw iania się degradacji środowiska związanej z eks
pansją techniki czy gospodarką rabunkow ą; jednym  słowem zapew nia 
zachowanie gatunku ludzkiego i odpowiednie w arunki życia człowieka. 
W szystko to  dowodzi, że biologia w sposób widoczny w pływ a na sposób 
życia, nasze postawy i pogląd na świat.

W świadomości przeciętnego człowieka problem y tego rodzaju są 
kształtow ane najczęściej przez środki masowego przekazu, a znacznie 
m niej w oparciu o rzetelne stud ia czy choćby przez lek turę dobrych 
książek popularnonaukow ych. W śród publikacji dostępnych dla szer
szego grona czytelników spotkać m ożna takie, k tóre tra k tu ją  o n a jb a r
dziej podstawowych właściwościach św iata żywego, o jego struk turze , 
rozw oju oraz o m iejscu w  nim człowieka. Do tego typu  publikacji 
zaliczyć trzeba bez w ątpienia książkę Teresy Scibor-Rylskiej (1912—1985) 
n a  tem at uorganizow ania żywej kom órki będącej najm niejszym  układem  
żywym, jednostką struk tu ralno-funkcjonalną organizmu. W raz z po
przednio w ydaną pracą Scibor-Rylskiej Porządek i organizacja w  p rzy 
rodzie (W arszawa 1974, Pax; por. moją recenzję te j książki W poszu



kiw aniu  isto ty  życia, Znak XXVII, 1985, nr 247, s. 100—105) tworzy 
sw oistą całość wchodzącą w skład cyklu zatytułowanego Problem y ż y 
cia i organizacji.

A utorka we W stępie (s. 30) stw ierdza, iż mimo wielości prac cyto
logicznych dotyczących s tru k tu ry  i właściwości fizykochemicznych ko
m órki od strony m aterialno-energetycznej jedynie niewiele p rac tra k 
tu je  o problem ie organizacji całości komórki. „Inform acja — pisze 
Rylska — o uporządkow anej dynam ice procesów, o relacjach w zajem 
nych między elem entam i układu oraz między układam i, o sposobach 
recepcji i przekazu inform acji, o podejm ow aniu decyzji i sterow aniu,
0 podziale pracy, o ekonom ii przy wyborze środków działania, o roz
w oju i zjaw iskach em ergencji — czyli cała nieomal kw intesencja życia — 
jest nadal tajem niczą 'czarną sk rzynką '” (s. 30). Najnowsze badania 
z zakresu biologii m olekularnej, biofizyki i biochemii poczyniły ogromne 
postępy w  zakresie poznania u ltra stru k tu ry  elem entów kom órkowych
1 mechanizm ów ich działania; z tych różnorodnych danych A utorka 
w ydobywa takie, k tóre w skazują na sposób całościowego uorganizowa- 
nia kom órki. W edług Rylskiej „trzeba z jednej strony przedstaw ić ko
m órkę jako m aterialno-energetyczny układ zdolny do działania, z d ru 
giej zaś jako sam osterujący się aparat inform acyjny” (s. 31).

Realizując zamysł takiego przedstaw ienia A utorka z w łaściwym i sobie 
um iejętnościam i dydaktycznym i prowadzi czytelnika od podania w stęp
nych wiadomości o kom órce (rozdz. 1) i m ateriałach budulcowych pro- 
toplazm y (rozdz. 2) do skom plikow anych mechanizm ów przekazu in
form acji. W rozdz. 3 przedstaw ia w ew nętrzne środowisko kom órki i or
ganizację struk tu ra lną  cytoplazmy. W każdej komórce zachodzą różno
rak ie procesy mechaniczne, chemiczne, cieplne, co — jak wszelkie pro
cesy życiowe ■— jest użytkowaniem  znacznych ilości energii. W rozdz. 4 
poświęconym organizacji energetyki kom órki omówione zostały główne 
procesy w ytw arzania i w ydatkow ania energii, w szczególności fotosyn
teza, fosforylacja, oddychanie. Kom órka jest tu  trak tow ana jako układ 
term odynam iczny, otw arty, działający negentropijnie. O rganizacja pracy 
w komórce (rozdz. 5) polega na tym, iż jej życie jest nieprzerw anym  
ciągiem procesów „uporządkowanych, kierunkow ych i celowych” (s. 194). 
Przedstaw iono główne zasady działana i różne prace kom órki, rolę 
enzymów, w itam in, organizację prac chemicznych w  komórce, zwłaszcza 
syntezę białka oraz organizację prac m echanicznych i elektrycznych.

Kolejne rozdziały poświęcone są organizacji, budowie i funkcjom  
błony kom órkowej (rozdz. 6) oraz jąd ra  komórkowego (rozdz. 7). Na 
uwagę zasługują tu  oryginalne pomysły A utorki dotyczące h ierarchicz
nej organizacji chromosom u jako inform acyjno-sterow niczego podukładu 
kom órki oraz pierścieniow ej s tru k tu ry  genomu.

Kom órka jako układ kom unikacyjny posiada centralny ośrodek in 
form acji i sterow ania, wyposażona jest w pełną inform ację w ew nętrzną 
oraz w urządzenia służące przyjm ow aniu i nadaw aniu  inform acji. P rze
kaz inform acji w ew nątrz kom órki (rozdz. 8) lub  między kom órkam i 
(rozdz. 9) dokonuje się na drodze bądź chemicznej bądź fizycznej (m. in. 
poprzez fale elektryczne, elektrom agnetyczne, akustyczne). W ścisłym 
związku z właściwościam i kom unikacyjno-inform acyjnym i pozostaje p ro
blem komórkowego pola biotycznego (rozdz. 10). B adania w łasne nad 
prom ieniow aniem  m itogenetycznyin oraz w ieloletnie przem yślenia do
prowadziły A utorkę do rozum ienia pola biotycznego jako „zasady orga
nizującej, norm ującej przepływ  inform acji, m aterii i energii w prze



strzen i i czasie, w  odgraniczonym układzie m akrocząsteczek organicz
nych zgodnie z względnie stałym  program em  zakodowanym  w  ośrodku 
inform acyjno-sterow niczym  układu” (s. 458). Podłożem ośrodka pola 
komórkowego jest jądro; sam  ośrodek nie m a charak teru  fizyko-ener- 
getycznego, lecz inform acyjny. W raz z ewolucją istot żywych zachodzi 
także ewolucja pól biotycznych.

Zupełnie odrębne w  swym charak terze jest Zakończenie  książki bę
dące sw oistym  credo A utorki. Je j zdaniem  uorganizowanie kom órki — 
przedstaw ione na kartach  te j książki — służy realizacji celów. Działa
nie celowościowe, kierow ane przez ośrodek poinform owany o celu 
i przyjm ujący inform acje z zew nątrz, jest właściwością każdego bio- 
systemu.

W bezpośrednim  związku z przew ijającym  się przez całą książkę 
a wyeksponowanym  w Zakończeniu  przeświadczeniem  Scibor-Rylskiej 
o celowości św iata żywego pozostaje Przedmowa  napisana ze znaw 
stw em  przez prof. Wł. K unickiego-G olfingera i stanow iąca swoisty m ini- 
- tra k ta t anty-teleologiczny. Niezależnie od tego, iż A utor koncentru je 
się nie tyle na struk tu rze  biosystem ów czy w prost komórki, ile głównie 
na ewolucji, zm ierza konsekw entnie do w ykazania, że „ewolucja nie 
m a celu, p rzynajm niej celu w ykryw anego w biologii. Organizmy też nie 
są zbudowane celowo, są w ytw oram i rozwoju ewolucyjnego (s. 18)... Te- 
leonomia nie zakłada jednak celu nadrzędnego, pochodzącego spora 
organizm u, a jedynie cel-program , będący częścią organizm u i w ykształ
cony w trakcie  ewolucji. Pojęcia teleonom ii nie możemy stosować do 
ew olucji” (s. 19). Zarówno Scibor-Rylska, jaki K unicki-G odlfinger po
dają ważkie argum enty na korzyść swoich stanow isk i rozstrzygnięcie 
jednoznaczne tego sporu bez głębszych analiz nie w ydaje się możliwe. 
Być może, iż owo rozstrzygnięcie leży już poza zasięgiem nauk biolo
gicznych, w płaszczyźnie przyjętych założeń filozoficznych.

Niezależne od tego, ważnego w  określonym  aspekcie problem u teleo- 
logii, książka Scibor-Rylskiej dostarcza niezwykle bogatych inform acji 
na tem at budowy i działania kom órki jako elem entarnego system u 
żywego. Zaw iera także wiele w łasnych oryginalnych poglądów i p rze
m yśleń cechujących się spójnością w ew nętrzną, choć nie do końca 
sprawdzonych. M. in. hipoteza pola biotycznego pozwala w yjaśnić pewne 
zjaw iska życiowe, dotąd mało poznane. W św ietle hipotezy h ierarchicz
nej organizacji genom u inaczej, niż dotychczas, jaw i się proces histo
rycznego narastan ia  np regulacji i w ogóle m echanizm u ewolucji. Lek
tu ra  om awianej książki dostarcza satysfakcji przygody in te lek tualnej 
a umysły nastaw ione filozoficznie prow okuje do dyskusji i nowych 
przem yśleń, zwłaszcza w zakresie starego jak św iat problem u celowości.
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