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sem różnorakich przejaw ów  funkcjonalnych i zachowainiiowych o chara
kterze celowym.

Na podkreślenie zasługuje pojm ow anie organizm u i jego zachowań 
w  sposób całośeiowo-system owy. W edług au to ra  w szystkie sk ładnik i i fu n 
kcje organizm u są ściśle skorelow ane ze sobą tw orząc system  funkcjo
nujący w  szczególny siposób tak, jakby  był przeznaczony do działania 
w  określonym  kierunku. System y żywe są ukierunkow ane, celowe.

Wyżej zaliczono T horpe’a  do grupy przyrodników , k tórzy posługują 
się pojęciem  celowości na oznaczenie podstaw ow ej w łaściwości przyrody 
żywej. Tw ierdzenie to  w ym aga pewnego dopowiedzenia. Faktycznie a u 
to r pojm uje celowość w sposób im m anentny jako powszechną, elem en
ta rn ą  i zarazem  specyficzną cechę zjaw isk biotycznych i całej przyrody 
żywej. Genezę i różne form y przejaw ian ia się tak  zrozum ianej celowości 
w yjaśnia się, zdaniem  au tora , przez działanie doboru natu ra lnego  i 
w spółdziałanie organizm u ze środowiskiem . Ale ten  czysto biologiczny 
sposób in te rp re tac ji celowości m a swój w yraźny podtekst filozoficzny, 
niie ty le  zresztą w  sensie doktryny fiinalistycznej, ile raczej jako postulat 
form ułow ania tak iej in te rp re tac ji filozoficznej — po linii W hiteheada 
m etafizyki rozw oju — k tó ra  byłaby, już na innej płaszczyźnie, dopeł
nieniem  w yjaśnień  biologicznych. Ocena krytyczna takiego ujęcia p rze
kracza jednak ram y kró tk ie j recenzji.

Jeżeli celowość w  przyrodzie żywej przejaw ia się najw yraźniej po
przez funkcjonow anie i zachow anie się organizm ów i ich zespołów, to 
tej m iary  etologa jak  Thonpe można uznać za kom petentnego w pełni 
do w ypow iadania się w te j m aterii. K siążka jego napisana jest n ie
zwykle przystępnie, choć z całą ścisłością naukow ą, z w ielkim  Znaw
stw em  zarówno problem atyki biologicznej, jak  i filozoficznej. 'Dołą
czona po każdym  rozdziale bibliografia, a na końcu indeks im ienno- 
-rzeczowy, u ła tw i czytelnikow i śledzenie toku rozw ażań. Ale jest to 
jednocześnie książka kontrow ersy jna, prow okująca do dyskusji i prze
m yślenia na nowo odwiecznego problem u celowości. Z ain teresu je chyba 
bardziej filozofów, niż sam ych eto logów.

Sz. W. Slaga

A stafiew  A. Κ., F ito so fsk ie  a sp e k ty  s in te za  p o n ia ti w  te c h n ik ie  i 
biologii (na p r im ier ie  teorii nad ieżnosti), Leningrad 1978, ss. 103.

Teoria niezawodności rozw iązuje problem y odnoszące się do zjaw isk 
w yw ołujących niepraw idłow e działanie lub uszkodzenie danego układu 
(człowieka, maszyny, zespołu ludzi i maszyn, organizm ów żywych i n ie 
ożywionych, system ów kom unikacyjnych itp.). Zasadniczym  zadaniem  
te j teorii jest opracow yw anie m etod obliczania zawodności u k ład ń  oraz 
m etod zapew niających określoną niezawodność działania układu W d a 
nym  przedziale czasowym i w  określonych w arunkach  zew nętrznych. 
Przy czym przez układ  czyli system  rozum ie się w zajem nie pow iązane 
ze sobą podukłady (podsystemy) stanow iące elem enty składow e układu 
(systemu), których działanie w pływ a na działanie całości i odwrotnie. 
Teoria niezawodności korzysta przede w szystkim  z rachunku  praw do
podobieństwa, z teorii funkcji przypadkow ych, z m etody M onte Carlo. 
Pojęcie niezawodności w ystępuje w  w ielu dziedzinach nauki, od t e 



chniki po biologię (problem  niezawodności pam ięci kom puterow ej, p ro 
g ram u maszynowego, funkcjonow ania mózgu, w arunków  w  biocenozie).

Nasuw a się pytanie, czy i o ile pojęcie niezawodności w ystępujące 
w naukach  technicznych jest adekw atne względem  system ów funkcjo 
nujących w  biologii oraz jak ie zachodzą między nim i relacje. Tym 
zagadnieniom  poświęcona jest praca A natola K. A stafiew a pt. Filozo
ficzne a sp ek ty  syn tezy  po jęć  w  technice i biologii .  Do rozw ażań filozo
ficznych posłużyła autorow i teoria  niezawodności, k tó rą  zajm uje się 
od pewinego czasu (m. in. w  artyku łach  w  W oprosach Fiłosofii n r 6 
z 1967 r., nr. 3 z 1972 r). W niniejszym  opracow aniu postawiono sobie 
za cel próbę prześledzenia aspektów  filozoficznych pojęcia niezaw odno
ści.

Z chw ilą pojaw ienia się takich dyscyplin naukow ych, jak biologia 
m olekularna, chem ia fizyczna, bionika techniczna i innych będącycn 
naukam i pogranicznym i, w yłonił się problem  nowych pojęć w prow a
dzonych do tych nauk  z innych dziedzin. W łaśnie pojęcie „niezawodno
ści” p rzejęte jest z nauk  technicznych do biologicznych, medycznych, 
społecznych itd. Etymologiczie „niezaw odność” kojarzy się z term inem  
„trw ałość”, „pewność”, „w ytrzym ałość w  n iesprzyjających w arunkach”. 
In tu icy jne rozum ienie tego pojęcia zw iązane jest z jego etym ologicznym  
podtekstem  i w większości przypadków  poza techniką próbuje się w y
chodzić w łaśnie od tego rozum ienia.

P roblem  niezawodności odgryw a pierw szorzędną rolę w e współczes
nej technice. Stały postęp w  konstruow aniu  coraz bardziej skom pli
kow anych system ów technicznych środków i sposobów przekazyw ania 
inform acji spowodował znaczny spadek niezawodności tych systemów 
przy równoczesnym  spadku ich ekonomiczności. Toteż konieczne okazuje 
się badanie tego, w  jak i sposób zabezpieczyć niezawodność z zachow a
niem  wysokiej ekonomiczności system u technicznego.

Badania biologiczne przekonały nas o tyim, że dobór n a tu ra ln y  spo
w odow ał tak  w ysoką niezawodność żywych systemów, o jakiej mogą 
ty lko  m arzyć obecnie inżynierowie. N auki techniczne zw racają się więc 
do biologii po to, by znaleźć najbardzie j efektyw ne drogi zapew nia
jące niezawodność systemu. Biologia z kolei stopniowo w prow adza 
m etody teorii niezawodności do badania procesów życiowych. Należy 
jednak  pam iętać, że choć sposoby gw arancji niezawodności technicz
nych i żywych system ów są zbieżne, to ich m echanizm y są jakościowo 
różne.

O pisywanie procesów biologicznych w języku techniki, a więc swego 
rodzaju  synteza pojęć techniki i biologii,pomoże w  doprowadzeniu do 
głębszej in tegracji nauk  technicznych i społecznych. P roblem  niezawod
ności nie jest jeszcze w technice ostatecznie rozwiązany, zaś w  biologii 
zaledw ie sygnalizowany. Analiza metodologiczna tego zagadnienia z po
granicza techniki i biologii, pozwoli odnaleźć drogę dla syntezy wiedzy 
W różnych dziedzinach nauki.

Ogólne podejście do niezawodności system ów  żywych powinno opierać 
się na pojęciu w ypracow anym  w technice, lecz z uw zględnieniem  spe
cyfiki organizm u żywego. Celem recenzow anej pracy, w edług słów au 
tora, była analiza ap a ra tu ry  pojęciowej teorii niezawodności, w skazanie 
osobliwości niezawodności rozm aitych form  organizacji żywego orga
nizmu, a także po trak tow anie go w  św ietle tak ich  kategorii filozoficz
nych, jak: sprzeczność dialektyczna, ilość i jakość, zmienność, jed
ność.

Na treść książki składa się wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie oraz



bibliografia obejm ująca ponad dwieście pozycji. W rozdziale pierw szym  
(s. 6— 13) przedstaw iono pojęcie niezawodności oraz próbę jego filozo
ficznej in te rp re tac ji, w  drugim  zaś (s. 14—40) — podstaw ow e form y n ie
zawodności w  funkcjonow aniu  system ów żywych. W kolejnym  roz
dziale (s. 41—57) podano między innym i zestaw ienie w łasności nieza
wodności w technice i biologii. Rozdział na tem at procesu odtw arzania 
system ów  żywych (s. 58—80) poświęcono n iektórym  zagadnieniom  n ie
zawodności w  genetyce, ekologii, ewolucjonizm ie, zaś na zakończenie 
poruszano problem  m iejsca niezawodności w  procesie ewolucyjnym  
(s. 81—92).

Czytając om aw ianą pracę A stafiew a w arto  pam iętać, iż jej au to r 
jest zw olennikiem  tzw. zasady redukcjonizm u, polegającej na w yjaśn ia
n iu  s tru k tu r  i procesów złożonych poprzez proste, całości poprzez częś
ci. Zasadę tę  stosuje w  swej filozoficznej in te rp re tac ji pojęcia nieza
wodności. P raca A stafiew a to  n iew ątpliw ie studium  filozoficzne pojęcia 
niezawodności, mogące znacznie przyczynić się do zainteresow ania om a
w ianym i zagadnieniam i, do ustalenia i precyzow ania pojęć a więc i ję 
zyka różnych dziedzin naukow ych. Celowe i naukow o użyteczne w ydaje 
się śledzenie rozw oju i zm ian w  znaczeniu pojęć w  trakcie w prow a
dzania do danej nauk i z innych, czasem zupełnie odległych dziedzin, 
badanie skutków  stosowania języka np. technicznego (przede w szys
tk im  m atem atycznego) w  naukach  przyrodniczych. Może to stanow ić 
krok do przodu w  próbach ujednolicenia języka różnych, a może 
w szystkich nauk. O m aw iane opracow anie pow inno zainteresow ać sze
rokie grono naukowców, przede w szystkim  filozofów, biologów, specja
listów  z zakresu teo rii niezawodności, biocybernetyków  i tych k tórzy 
za jm ują się i analizują rozwój nauk i szeroko rozum ianej.

A n n a  L a ta w iec


