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m aterii godzi oparte na fizyce w yjaśn ian ie redukcjonistyczme w  biologii 
funkcjonalnej z w yjaśnianiem  antyredukejonistycznym  (historycznym ) 
w  biologii ew olucyjnej. W następnym  artykule Protobiologia versus  
zasada jednorodności  (jednostajności) p rzy ro d y  (s. 135—153) G utiérrez- 
-Lomlbardo i W. Ługow ski dowodzą, iż aktualny stan badań afoioganezy 
(iprotobiologii) n ie ujaw nia znamion zastoju, jak sądzą niektórzy, co naj
w yżej w skazuje na pew ien  kryzys w  sposobie patrzenia na przyrodę. 
Pod w pływ em  narastających badań m usiał zm ienić się k lasyczny sce
nariusz genezy życia, lecz to nie może stanow ić argum entu przeciw  ca 
łej protobiologii. Połączenie w yników  badań ew olucji chem icznej w  ko
sm osie i na Ziem i staje się podstawą now ego scenariusza (modelu) 
abiogenezy, w  m yśl którego m ożliw e jest tw orzenie się porządku z cha
osu. Zasadę jednorodności przyrody wraz z zasadą niezm ienności praw  
przyrody A utorzy uw ażają za pozytyw istyczną i m echanistyczną.

Inne prace om aw ianego numeru dotyczą w ybranych problem ów  z f i 
lozofii biologii. S. Sarkar w  artykule R edukcjon izm  i wyjaśn ian ie  w  bio
logii m olekularnej  (s. 67—94) pośrednio także naw iązuje do genezy ży
cia, gdy dowodzi, że w yjaśn ian ie funkcjonalne pojaw ia się w biologii 
m olekularnej jedynie tam, gdzie podejm uje się pytanie o początki, np. 
kodu genetycznego. A. Figueroa pośw ięca swój artykuł Poszukiwaniu  
n ie -p o zy tyw is tyc zn e j  fi lozofii biologii w  A m eryce  Łacińskiej  (s. 169—■ 
—186). M. Tem pezyk w  pracy Na drodze ku procesualis tycznej fi lozofii  
p rzy ro d y  czyli filozofa f izyk i  kilka słów zach ęty  dla biologów nie-re-  
du kcjon is tów  (s. 155—168) dowdzi, iż dzięki rozw ojow i ogólnej teorii 
system ów  i cybernetyki a także term odynam iki nierów now agow ej b io
logia zaczyna w yzw alać się spod przem ożnego wzorca fizyki i w ła ści
w ego jej redukcjonistycznego sposobu w yjaśniania. Badając system y  
dynam iczne od strony ich złożności, sam orozwoju i całościow ości, now a  
fizyka a w  ślad za tym  i filozofia fizyki, ukazuje biologom  procesua- 
listyczną w izję św iata, a przez to niejako zachęca do rozw ijania po
staw y nie-redukcjanistycznej.

W ydzielony w  końcu num eru dział A rch iw u m  w ypełn ia praca Cz. N o
w ińskiego Biologia, teorie rozwoju  i d ia lek tyka  (s. 189—213).

W sum ie om ów iony num er 1 Uroboros  prezentuje szeroką gam ę in te
resujących poznawczo i żyw o dziś dyskutow anych problem ów  z filozofii 
biologii. Zapowiadany num er 2 ma zaw ierać m ateriały z X  M iędzyna
rodow ego Sem inarium  Badań Filozoficznych nt. Biologia m ięd zy  m i to 
logią i filozofią, jakie odbyło się w  M eksyku w  dniach od 28—31.10.1991 r. 
K olejne num ery ukażą ząpew ne w yraziściej profil ideow y teigo tak  
potrzebnego i ciekaw ego czasopisma.
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W spółczesne badania nad początkam i życia na Ziemi, u podstaw  któ
rych leży dobrze ugruntow ana idea ew olucji chem icznej, rozw ijają się 
n iezw ykle intensyw nie i w ielokierunkow o stając się dziedziną na w skroś 
interdyscyplinarną. Obejm uje ona zarówno badania laboratoryjne, jak 
i  „terenow e” kosm o- i geochem iczne, stąd nie dziw i nikogo, że genezą



życia zajm ują się przedstaw iciele astronomii, kosm ochem ii, paleobio- 
chem ii, genetyki, biologii m olekularnej itp. W ślad za szeroki-m fron
tem  badań wzrasta ilość doniesień i publikacji, co n ie  u łatiw a — zw ła
szcza nie-specjalistom  — uchw ycenia w łaściw ego obrazu prowadzonych  
dziś badań nad zapoczątkow aniem  życia organicznego na Ziemi.

Sw oistym  sum arium  aktualnej w iedzy na tem at genezy życia jest 
publikacja The  Search, for L ife’s Origins. Progress and Future Directions 
in  P lanetary  Biology and Chemical Evolution,  wydania przez National 
A cadem y Press, W ashington 1990, ss. IX+Ü48. Stanow i ona autoryta
tyw ny raport National Research Council przygotow any przez Zespół B a
dań K osm icznych (Space Studies Board): K om itet Biologii Planetarnej 
i E w olucji Chem icznej oraz K om isję Nauk Fizycznych, M atem atycz
nych i Stosowanych. Na liście członków  Zespołu w idnieją nazw iska tak  
w ybitnych badaczy, jak m. in. Ph. Afoelson, J. Oro, J. Ferris, W. Irvine, 
T. Owen, Sh. Chang, C. Woese. Obecny raport dotyczy ostatniego dzie
sięciolecia prac podejm ow anych w  ramach K om itetu Biologii P lanetar
nej i E w olucji Chemicznej i ukazuje w yniki tak badań kosm icznych  
(im. in .’ m isje Comet Hailey, Voyager), jak i naziem nych (w pływ  czyn
n ików  pozaziem skich, planetarnych, atm osferycznych na ew olucję b io 
logiczną) i laboratoryjnych (np. geneza protom etabolizm u, replikacji).

Całość opracow anego raportu, poza w prowadzającym  podsum owaniem  
(s. 1— 15), krótkim  słow nikiem  i indeksem  rzeczowym  (s. 133—148) obej
m uje 1. przegląd problem atyki (s. 16—20) oraz następujące bloki tem a
tyczne: 2. kosm iczna historia p ierw iastków  biogennych i zw iązków  orga
nicznych (s. 21— 55); 3. p ierw otne środowisko planetarne: im plikacje dla 
ew olucji chem icznej i pow stania życia (s. 56—-77); 4. pow stanie życia 
(s. 78—90); 5. ew olucja życia km órkowego i w ielokom órkow ego (s. 91—· 
— 104); 6. poszukiw anie życia poza Układem  Słonecznym  (s. 105—122);
7. g łów n e zalecenia badaw cze (s. 123—129); 8. sprawy programu i w sp ół
pracy badań kosm icznych (130—132).

W każdym z bloków  problem ow ych om ów iony został najpierw  aktu
alny stan badań w  danej dziedzinie z podkreśleniem  tego, co miało  
w pływ  na poszerzenie zakresu poszukiwań, a następnie sform ułow anie  
zostały g łów ne cele i szczegółowe zadania na najbliższą przyszłość ze 
w skazaniem  określonych zaleceń dotyczących strategii badawczej. N ie
zw ykle szeroki zakres teorii abioigenezy (protobiologii, egzobiologii) w y 
nika z tego, że zajm ując się  historią życia, sięga daldko w  przeszłość, 
do sam ych początków okresu prebiotycznego, a w ięc do czasu tw orze
nia się p ierw iastków  i zw iązków  organicznych, m iędzygw iazdow ego  
środowiska pyłow o-gazow ego i przekształcania się tych zw iązków  w  
obłok słoneczny i ciała planetarne. W przeglądzie problem atyki (s. 17) 
podkreślono, że m imo w ielości dziedzin i różnych kierunków  poszuki
w ań badania abiogenezy (biologii planetarnej i ew olucji chem icznej) 
tw orzą zintegrowaną całość ii sw oiste continuum  dzięki tem u, że łączy  
je jeden podstaw ow y cel, jakim jest „zrozumienie ew olucji system ów  
żyw ych”. Temu celow i głów nem u podporządkowane są cele i zadania  
szczegółow e w  w yodrębnionych dziedzinach badań. Znaczące m iejsce  
w  raporcie zajm uje kontynuacja i poszerzanie badań nad genezą zw iąz
ków  organicznych i w arunkam i ich  przem ian w  przestrzeni m iędzy- 
gw iazdow ej, w  kom etach, m eteorytach, asteroidach, na Marsie, Tytanie  
i p lanetach zew nętrznych oraz poszukiw anie innych system ów  p lane
tarnych i w arunków  w ystępow ania na nich życia.

W sum ie om aw iany raport, dzięki w spółpracy w  w ym ienionych K o
m isjach najw ybitn iejszych naukow ców  z niem al w szystk ich  liczących



się ośrodków badaw czych odzw ierciedla św iatow y stan badań w  zakre
sie problem atyki początków  życia. Mimo specjalistycznego charakteru  
publikacja opracowana zastała n iezw ykle przejrzyście, stanow i sw oisty  
program N ASA propagacji w  społeczności uczonych celów  i zadań ba
dawczych w  zakresie biologii ew olucyjnej. Z tych w zględów  stanowi 
obióktyw ne i rzetelne źródło w szechstronnych inform acji na tem at 
aktualnego stanu w iedzy o początkach życia.


