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UWAGI W STĘPNE

Spekulacje i badania dotyczące istoty życia i jego pochodzenia 
m ają długą tradycję zarów no filozoficzną jak  i naukow ą. Rodzaj 
odpowiedzi, zwłaszcza na ten pierwszy problem , wyznaczał sposoby 
rozumienia granicy pomiędzy bytem  żywym a  nieożywionym. Gdy 
obserwacji podlegało tylko to  co jest widoczne tzw. okiem nieuzb
rojonym, to najmniejsze dostrzegalne stworzenie, k tóre się poruszało 
było uważane za byt ożywiony. T a  stosunkow o prosta  sytuacja 
skom plikowała się, gdy skonstruow ano i użyto m ikroskop, najpierw 
optyczny a później elektronow y1. K ryterium , że coś się porusza 
o własnych siłach i rozmnaża, stało się zawodne. Uznaje się obecnie, 
że kom órka Prokaryota jest najmniejszym i najprymitywniejszym 
organizmem. Jednak przy „drobnym  rozciągnięciu” tzw. kryteriów  
życia, za żywy może już uchodzić wirus lub naw et autokatalityczny 
RN A.

Wyjaśnienie sposobów pow stania życia na Ziemi2 jest jak  w iado
m o przedmiotem wielu hipotez i teorii. Ale m im o to, daleko jest 
jeszcze do pełnej rekonstrukcji tego bardzo złożonego procesu (zob. 
np. 122 s. 283). Poznanie go bowiem jest uw arunkow ane zro
zumieniem istoty nadzwyczaj złożonych zjawisk i procesów życio
wych, mających miejsce zarów no we współczesnej jak  i w minionej 
biosferze. Te hipotezy i teorie układają się najczęściej w dwa nurty  lub

1 Obecnie technika jest już tak zaawansowana, że przy pomocy mikroskopii 
tunelowej można „obserwować” pojedyncze makromolekuły.

2 lub nawet w Układzie Słonecznym (np. 18, 45).



podejścia poznawcze. Pierwsze z nich, tj. podejście fizykalistycz- 
no-redukcjonistyczne (z fizykochemiczną strategią badawczą), wyni
ka z przekonania, iż powstawanie życia jak o  tworzenie się informacji 
i jej nośników  dokonyw ało się głównie na poziomie m olekularnym . 
Drugie -  opozycyjne lub kom plem entarne w stosunku do pierwszego 
-  podejście (organizm alno-teleologiczne lub całościowo-system owe) 
przyjmuje, że inform acja biologiczna pow stała poprzez urzeczywist
nienie się specyficznych prawidłow ości (nie redukowalnych do praw 
fizyki i chemii), dzięki którym  m ateria nieożywiona przekształciła się 
w ożywioną (np. 123).

N a przykład, w ram ach pierwszego z powyższych podejść badaw 
czych, Bernd O. K üppers w dość obszernej książce poświęconej 
genezie inform acji biologicznej (46) prezentuje m olekularno-dar- 
winowską strategię badaw czą oraz przyjm uje założenie, że inform a
cja genetyczna pow stała w toku  sam oorganizacji i ewolucji m akro
cząsteczek biologicznych. Takie podejście pozostaw ia jednak wiele 
nowych danych i teorii dotyczących fizykalnych podstaw  procesów 
życiowych poza możliwością włączenia w syntetyczną wizję.

Uważa się obecnie, że w przypadku badań problem ów złożonych, 
do których przecież z pewnością należy całościowa interpretacja 
życia z jego genezą, zastosow anie analizy i ujęcia systemowego jest 
m etodą badaw czą najbardziej odpow iednią i adekw atną (np. 60, 69, 
116, 118, 120-121). W tym  też nurcie poznawczym, do którego 
Jubilat wniósł znaczący wkład, będę stara ł się nawiązać do jednej 
z nowszych i jeszcze nie wyeksploatow anych poznawczo idei do ty
czących tzw. natury  życia jak ą  jest W łodzim ierza Sedlaka koncepcja 
elektromagnetycznej natu ry  życia. Chociaż koncepcja ta  nie zaofero
wała wystarczająco rozwiniętego teoretycznie m odelu biogenezy 
elektrom agnetycznej, to  m a ona jednak, w przekonaniu au tora 
niniejszego artykułu, obiecujące możliwości zastosow ania do pro
blem u genezy życia czy biosystemogenezy.

D okładniej m ówiąc celem niniejszego artykułu  jest p róba po 
szerzenia wspom nianej koncepcji i zarysow ania hipotezy biosys
temogenezy elektromagnetycznej. Tezą zaś artykułu  jest stwier
dzenie, że życie na Ziemi wywodzi się z inform acji, której nośnikiem 
było pole elektrom agnetyczne3. Przyjęto tu  założenie, że inform acja

3 Życie nie tylko jest światłem (jak stwierdza W. Sedlak), ale i pochodzi ze światła 
-  ujęcie takie wydaje się mieć bowiem nie tylko metaforyczny, ale i niemal dosłowny 
sens właśnie w aspekcie kwantowej teorii pola i bioelektroniki. W arto przypomnieć, że 
myśl iż „życie jest światłem” ma starożytne i średniowieczne korzenie, by wymienić tu 
takich filozofów jak np. Plotyn, Bonawentura czy Grosseteste.



ta  poprzedzała w aspekcie czasowym i przyczynowym4 zaistnienie 
tego, co obecnie nazywamy inform acją genetyczną (a nie powstawała 
dopiero w czasie tzw. sam oorganizacji biom akrom olekuł (np. 23)).

1. BIOSYSTEMY JAKO UKŁADY FERM IONOW O-BOZONOW O-INFONOW E

W yraża się obecnie przekonanie, że wszechświat składa się z co 
najmniej trzech podstawowych elementów: m aterii (masy), energii 
i informacji; innymi słowy z: ferm ionów, bozonów  i infonów (113 s. 
116). Ten trzeci z wymienionych elementów jest isto tą wszechświata 
i życia5. Wspomniane elementy są mniej lub bardziej uorganizow ane 
w rozmaite uhierarchizowane systemy, metasystem y etc., wśród 
których szczególnie w yróżniają się -  chociażby swoją złożonością 
-  systemy żywe. Te ostatnie są nie tylko zorganizow ane (np. 
przestrzennie, czasowo, funkcjonalnie) w sposób hierarchiczny, ale 
jak  wiadomo wyróżniają się także specyficzną strukturą.

Trzeba zauważyć, że współczesne biosystem y są poznane bardziej 
w aspekcie struktur korpuskularnych niż struk tu r energetycznych 
i informacyjnych. Stąd też, ujmuje się je przede wszystkim jako  
m aterię żywą aniżeli energię ożywioną. Podstaw ow e procesy życiowe 
są bowiem ujmowane jako  złożone systemy reakcji chemicznych6, 
a organizm traktowany jest -  jak  na przykład w przypadku T. 
Gantiego teorii chemotonu (27) -  jak o  au tom at m iękki, którego 
funkcjonowanie opiera się właśnie na reakcjach chemicznych7. 
Według teorii chemotonu u podstaw  procesów życiowych i stabilno
ści systemów żywych leżą więc cykliczne procesy chemiczne lub 
zamknięte sieci reakcji jak o  ich wyższe formy. Istotę organizacji 
biosystemów stanowią zatem  tory  wymuszone (polegające na prze
mianach chemicznych) w systemach zdolnych do wykonywania 
pracy w roztworach, jej regulacji i sterowania.

4 Założenie takie nie jest bezzasadne. Wystarczy tu przypomnieć chociażby Prolog 
Ewangelii w/g św. Jana: „Na początku było Słowo [...] W Nim było życie, a życie było 
światłem [...]” (J 1,1 a.4). A więc Słowo, to przecież również informacja, a życie światło; 
ale oczywiście istnieje przede wszystkim głębszy sens teologiczny tych słów (zob. 
Ewangelia według in ’. Jana. Wstęp -  przekład z oryginału -  komentarz, opracował ks. 
Lech Stachowiak, KUL, Pallotinum, Poznań-W arszawa 1975, s. 99-115).

5 Najbardziej fundamentalnym aspektem informacji jest to, że nie jest ona 
konstruktem umysłu ludzkiego, ale podstawową właściwością wszechświata (113 s. 
113; por. 59).

6 do których wyjaśnienia wystarcza w zasadzie chemia fizyczna, w szczególności jej 
działy dotyczące kinetyki chemicznej i katalizy.

7 Warto przypomnieć, że w teorii tej wyróżniono 9 kryteriów życia (27 s. 21-22) 
definiujących systemy żywe. Sześć z tych kryterów (A) musi być zachowane dla 
wszystkich systemów żywych w każdym czasie, ponieważ kryteria te są konieczne dla 
indywidualnego życia; trzy pozostałe (B) -  nie są kryteriami życia indywidualnego, ale 
są niezbędne dla istnienia świata żywego. Oto one;



T ak więc w teorii chem otonu za najniższy poziom  organizacji 
przyjm uje się poziom  biochemiczny (podobnie zresztą czyni się to 
powszechnie w całej biologii (np. 1)). Z punk tu  widzenia biochemii 
zaś, regulacja procesów przebiegających w organizm ach dokonuje się 
poprzez transport masy, w szczególności jonów  (np. mechanizmy 
horm onalne i neuronalne), które są cząstkam i rozróżnialnym i. 
Z kolei własności biom olekuł są wyjaśniane w oparciu o m echanikę 
kw antow ą przy założeniu, że nieokreśloność położenia i długość 
koherencji dla cząstek, z których składają się owe molekuły bio
logiczne, nie przekracza rozm iarów  tych molekuł. W rezultacie 
uważa się, że wszelkie oddziaływania pom iędzy biom olekułam i m ają 
naturę klasyczną, a nie kw antow ą (tzn. zw iązaną z nierozróżnialnoś- 
cią cząstek). W konsekwencji biochem ia (jak również klasyczna 
biofizyka) nie jest w stanie opisać na przykład nietermicznego 
oddziaływ ania fal elektrom agnetycznych na organizm y, czy wpływu 
na nie pola m agnetycznego. N ie wykluczone, że opis tego typu 
zjawisk wym agałby uwzględnienia oddziaływań kwantowych w skali 
całego organizm u, a co za tym idzie zastosow ania kwantowej teorii 
wielu ciał do organizm u jak o  całości. Teoria taka nie jest jeszcze 
stw orzona, co zresztą podkreśla bioelektronika (zob. np. 127). 
Interesującą p róbą  w tym kierunku jest zapoczątkow ana przez H. 
U m ezaw a’ç aplikacja kwantowej teorii pola (np. 125) do wyjaśniania 
dynam iki działania m ózgu (zob. np. 38—41, por. 134).

W  ram ach bioelektroniki (zob. np. 7, 107, 114, 117, 133, 135-136) 
W. Sedlak zaproponow ał biologię falową (102 s. 469), zgodnie 
z k tó rą  organizacja układu żywego jest możliwa dzięki oddziaływa
niom  elektrom agnetycznym , a czynnikiem wiążącym te oddziaływ a
nia i chemiczne procesy m etaboliczne jest bioplazm a (analogon 
plazm y fizycznej) (zob. np. 96, 108). Za organizację tę odpow iedzial
ne są specyficzne kw antow e wzbudzenia kolektywne, tj. biobozony 
(biony), a więc zasadą organizacji procesów życiowych jest konden

A. Istotne (realne) kryteria życia:
1) inherentna niepodzielność (jedność),
2) przemiana materii (metabolizm),
3) stabilność inherentna,
4) program regulacji w czasie,
5) podsystem niosący informację,
6) sterowanie programem współdziałania substancji genetycznej i podsystemu homeo- 
statycznego,

B. Potencjalne kryteria życia:
7) wzrost i reprodukcja,
8) zdolność do zmian dziedzicznych
9) zdolność do ewolucji.
Zob. również książkę (o charakterze popularno-naukowym) Tibora G anti’ego pt. 
Podstawy życia (tł. z j. węgierskiego), Warszawa 1986.



sacja Bose’go bionów (np. 126-127). Niezależnie od bioelektronicz- 
nych propozycji Sedlaka wysuwano już  rozm aite hipotezy dotyczące 
biologicznych funkcji biobozonów , np.:
-  organizowanie i regulacja metabolizmu (plazmony, fonony, ekscytony),
-  regulowanie podziału kom órki (fotony),
-  kod genetyczny (pary C oopera elektronów),
-  zaangażowanie w transport aktyw ny w błonach biologicznych 
(fonony),
-  oddziaływania międzykomórkowe (fonony, plazm ony, fotony),
-  skurcz mięśni (ekscytony, solitony),
-  ewolucja (Coopera pary fononów), etc. (zob. art. przegl.: 65, 126). 

Form alnym i analogiami kw antow ym i ferm ionów  i bozonów  są
dwie zaproponowane niedaw no kategorie jednostek  biologicznych, 
które nazywane są odpowiednio: orgonam i i biolonam i. A nalogie te 
są w zasadzie związane ze specyficznymi rolam i przypisywanym i tym 
jednostkom  w jakimś systemie biologicznym, mianowicie orgony 
dotyczyłyby materii-energii, zaś biolony -  inform acji (3). D o bio
bozonów należą na przykład m agazynowane w organizm ach żywych 
fotony (np. 36, 77, 79), których fundam entalne znaczenie implikuje 
omawiana tu taj koncepcja elektrom agnetycznej natury  życia.

Istotnym  elementem organizm ów żywych jest również inform acja 
(np. 50). Rozróżniono wiele jej rodzajów  i nośników. Najlepiej 
rozpoznane są: genetyczna, s truk turalna , im m unologiczna, ekologi
czna oraz wyższy jej rodzaj jakim  jest kom unikacja. Z kolei, biorąc 
tylko pod uwagę komórkowy poziom  organizacji i pom ijając wyższe 
piętra organizacji systemów żywych, z nośników  inform acji bio
logicznej najlepiej poznany jest nośnik natu ry  korpuskularnej (np. 
sekwencje nukleotydów, am inokwasów ), zaś nośniki energetyczne 
jak  biofonony, biofotony etc. -  stosunkow o słabo (np. 5; 6 s. 83-101; 
36). Poniżej wypadnie zwrócić uwagę na nośniki energetyczne, jako  
od innych nośników bardziej istotne i podstawowe.

Właśnie dzięki takiemu przesunięciu akcentów  poznawczych o r
ganizm może być ujmowany jak o  kwantow y generator inform acji 
elektromagnetycznej i akustycznej, co W. Sedlak postulow ał już 
blisko 20 lat tem u (98)8. W ynika z tego, że życie traktow ać m ożna

8 W książce „Wprowadzenie w bioelektronikę” (107), którą można potraktować jako 
zwięzłe ujęcie dorobku jej autora w zakresie bioelektroniki, pisanej z dojrzałej perspektywy 
i pewnego dystansu czasowego, Sedlak podaje dwie definicje informacji: (1) „Informacja 
biologiczna -  kolektywne nadawanie i odbiór elektromagnetycznego sygnału generowane
go i modulowanego przez zmienne stany ożywionej materii”, (2) „Informacja kwantowa 
-  przenoszenie przez pola elektromagnetyczne w organizmie oddziaływań foton-foton, 
foton-fonon, foton-elektron, elektron-elektron, fonon-fonon” (107 s. 130). Chociaż 
definicje te mogą pozostawiać nieco do życzenia z punktu widzenia metodologicznego, to 
jednak odzwierciedlają ciekawe intuicje dotyczące specyfiki rzeczywistości biotycznej.



jak o  formę istnienia inform acji elektrom agnetycznej (131). Badania 
m ające na celu rekonstrukcję procesów pow stania życia m ożna więc 
prowadzić w co najmniej trzech aspektach, odpowiadających w upro 
szczeniu m aterialno-energetyczno-inform acyjnej strukturze organi
zmów, a mianowicie z p unk tu  widzenia:
-  pow staw ania biosystemów fermionowych (czyli s truk tu r korpus- 
kularnych),
-  pow staw ania biosystem ów bozonow ych (czyli systemów bioener
getycznych) oraz
-  pow staw ania biosystemów infonowych (czyli systemów bioinfor- 
macyjnych).

W tej też kolejności zostanie poniżej om ów iona tak właśnie ujęta 
biosystem ogeneza, w świetle zaś wspom nianej już koncepcji elektro
m agnetycznej natu ry  życia. Jak  już zaznaczono we wstępie, w przeko
naniu  au to ra  bioinform acja poprzedzała powstanie biosystemów 
m a terialno-energe tycznych.

2. POW STAW ANIE BIOSYSTEM ÓW  FERM IONOW YCH

Koncepcja elektromagnetycznej natu ry  życia (8-9, 85, 88, 91, 95, 
97, 100-101, 106, zob. także 22 i 42)9 nie jest jeszcze na tyle 
zaaw ansow ana i um ocow ana we współczesnej nauce, ażeby mogła 
już teraz zaoferować m odel pochodzenia życia, k tóry  byłby kon
kurencyjny wobec dotychczasowych modeli lub teorii, rozwijanych 
przecież od daw na w ram ach klasycznego paradygm atu  w naukach
0 życiu. Niemniej, postulow ane przez nią możliwe kierunki poznaw 
cze sugerują nowe, zasadniczo odm ienne od dotychczasowych, 
horyzonty badawcze.

D o ferm ionów m ających istotne znaczenie w budowie biosys
tem ów należą przede wszystkim zdelokalizowane elektrony i pro tony  
(np. 54, 62, 71). S tanow ią one cząstki bioplazmy, a zarazem  
dynam iczny element przebudow y b iostruk tu r m olekularnych. Ist
nienie endokom órkow ych strum ieni elektronów  i p rotonów  (zob. np. 
6 s. 67) m a zapewne swoją genezę w tzw. m ineralnych ich początkach 
(tj. w półprzewodnictwie glinokrzem ianów , w odorotlenków  żelaza, 
glinu i in. m inerałów protośrodow iska, np. 109). Obecność pó ł
przewodników protonow ych w błonach biologicznych współczes
nych organizm ów, gdzie „aktyw ne p ro tony” są fundam entalnym i

9 Wspomnieć tu  także należy o XX-wiecznych prekursorach elektromagnetycznej 
koncepcji życia (np. 10-12; 49 za 67). Lakhovsky prawdopodobnie pierwszy zwrócił 
uwagę na rolę elektromagnetycznych sprzężeń rezonansowych w biologicznym 
przenoszeniu informacji. Twierdził on, że życie powstaje w wyniku promieniowania
1 jest przez nie sterowane, zaś zakłócenie równowagi drgań prowadzi do zniszczenia 
życia (cyt. za 77 s. 138).



centrami transdukcji energii (np. 66) i inform acji (np. 20) również 
świadczy o submolekularnym pochodzeniu procesów bioenergetycz
nych. Submolekularny poziom  organizacji procesów życiowych, 
którego istnienie postulowano już dość daw no tem u (115) nie jest 
jednak dostatecznie spenetrowany i teoretycznie rozwinięty.

Jeżeli chodzi o badania genezy systemów m olekularnych i sup- 
ram olekularnych (ewolucja chemiczna i biochem iczna) wchodzących 
w skład hipotetycznej pro tokom órk i żywej, to  dom inuje nadal 
monoschem atyzm  biochemiczny samego życia; w przeciwieństwie 
przecież do założeń przyjmowanych przez om aw ianą koncepcję. 
Rozpatruje się bowiem obecnie ew entualność, że pierw otnym i bio- 
systemami m ogły być, na przykład, m olekuły R N A -podobne. C ho
dzi zwłaszcza o hipotezę tak  zwanego świata RN A (np. 28 ,43 ,47 ,82), 
która opiera się między innymi na nadzwyczaj interesującym  fakcie 
autokatalitycznych właściwości niektórych kwasów rybonukleino
wych, m ogących z tej racji uchodzić za m odel biosystem u będącego 
zarazem genotypem  i fenotypem. H ipoteza ta m a już  coraz więcej 
wspierających ją  badań doświadczalnych (np. 24, 28).

Koncepcja elektromagnetycznej natu ry  życia przyjm uje na to 
miast, że nie związki węglowe, lecz glinokrzem iany były wyjściowym 
substratem organizmów pierwotnych. K oncepcja ta bowiem zakłada 
słuszność teorii tzw. krzemowych początków  życia (a nie węglowych) 
(83, 86, 104-105, zob. także 72-73, 119), zresztą teorii opartej na 
przesłankach całkiem odm iennych i niezależnych, z teoretycznego 
i doświadczalnego punktu widzenia. Teoria ta  jest ponad to  zbieżna 
z bogato udokum entow aną teorią C airns-S m ith ’a wywodzącą p ra 
przodka układów  żywych z kryształów gliny (np. 13-15). Interesują
ce w tym kontekście są badania doświadczalne, z których wynika 
możliwość tworzenia się prebiotycznego RN  A w obecności m on- 
morylonitu ja k o  katalizatora (np. 25-26), czy spekulacje wywodzące 
pochodzenie ko d u  genetycznego od tego glinokrzem ianu (32). O ka
zuje się p o n ad to , źe takie glinokrzem iany jak  zeolity wykazują 
podobieństwa strukturalne i funkcjonalne do naturalnych enzymów 
(np. cytochrom ów  P-450, ale i także hem oglobin). Pozwala to 
spekulować nie tylko o możliwych krzem owych form ach życia, ale 
i o nowych możliwościach w zakresie technologii kom puterów  
optycznych, np. wytwarzania tranzystorów  optycznych, m odulato 
rów światła i innych systemów półprzew odnikow ych (34-35).

Jak w iadom o istotne znaczenie przypisuje się prom ieniow aniu 
elektromagnetycznemu środow iska pierw otnego Ziemi. Czynnik ten 
mógł być nie tylko energetycznym czynnikiem inicjującym syntezy 
związków organicznych, ale i nośnikiem  inform acji. Obecna atm o
sfera naszej p lanety  przepuszcza to  prom ieniow anie przede wszyst



kim w następujących pasm ach (tzw. okna atmosferyczne): (a) 3 x 10"7 
-  2 x 10"6 m (tzw. okno optyczne, przy czym jego środek przypada na 
λ  = 0,5 μιη), (b) 8 x ΙΟ'6 -  1,3 x ΙΟ'5 m i (с) ок. 1 x ΙΟ'3 -  2 x 10’ m  (tzw. 
okno radiowe, którego środek w ypada na λ  = 0,5 m). W ażną cechą 
docierających do powierzchni Ziemi fotonów  okna optycznego jest 
w idm ow a gęstość mocy, k tó ra  jest dużo wyższa niż w przypadku 
prom ieniow ania termicznego dla tem peratury 290 К  (tj. w zależności 
od poziom u aktywności Słońca od 102 do 104 razy, czyli 20-40 dB). 
W łaśnie dzięki tem u mogły zachodzić procesy zarów no pom pow ania 
biolaserów , jak  i odbioru inform acji zawartej w prom ieniow aniu 
słonecznym (128). R ola tego zakresu w idm a prom ieniow ania okazać 
się m ogła nader isto tna skoro: (a) energia fotonów  optycznych 
odpow iada energii procesów biochemicznych, (b) prom ieniowanie 
optyczne w gruncie rzeczy napędza m etabolizm  kom órek roślinnych 
i -  pośrednio -  zwierzęcych (długość fali tego prom ieniow ania 
λ  odpow iada przecież rozm iarom  typowych kom órek bakteryjnych 
0,1 μιη do 5 μιη). Ponad to  światło słoneczne padające na bardzo m ałą 
powierzchnię na Ziemi jest w' gruncie rzeczy całkowicie spójne. 
Powierzchnia ta  wynosi ok. 4 x 1 0  cm 2, co odpow iada w przybliżeniu 
powierzchni kom órki żywej (77 s. 152).

Podobnie jest w przypadku okna radiowego. I chociaż odstęp od 
poziom u szumów term icznych prom ieniow ania radiowego jest dość 
m ały (tłumienie szumów 20 dB), to  jednak  przenoszenie informacji 
biologicznej w paśm ie ra'diowym jest możliwe (128). Inform acja ta 
pow inna dotyczyć struktury  całego organizm u, z uwagi na to, że 
prom ieniow anie to  m a długości fal (λ) w zakresie odpow iadającym  
rozm iarom  organizm ów wielokom órkowych (tj. od 1 mm do 20 m).

M ożna więc uznać za interesującą hipotezę, że struk tu ra  kom órki 
została ukształtow ana praw dopodobnie pod wpływem prom ienio
wania Słońca zakresu optycznego, natom iast struk tu ra organizm u 
wielokom órkow ego (czyli system kom órek) -  przez prom ieniow anie 
radiow e naszej gwiazdy (128). C o więcej, właśnie za pośrednictwem  
pól elektrom agnetycznych istnieje obecnie ścisły związek pomiędzy 
istotam i żywymi a ich środowiskiem  (44, 110—1I I ) 10. Prawidłowe 
funkcjonow anie b iostruk tur zależy bowiem od środowiskowych pól 
elektrom agnetycznych, a w szczególności zakresu ekstrem alnie nis
kich częstotliwości (ELF). Wiele przem aw ia za tym , że regulacja cykli 
biologicznych (np. 55) wszystkich organizm ów dokonuje się w o p ar
ciu o inform acje czerpane z m ikropulsacji ziemskiego pola elektro-

10 Zob. np. materiały z sympozjum nt. Kosmoflzycznych korelacji w procesach 
biologicznych i fizyko-chemicznych (Puszczino, 26.09-1.10.1993) (Biofizika, 1995, tom 
40, wyp. 4).



magnetycznego, generowanych przez elektrodynam iczną wnękę re
zonansową jak ą  stanowi układ: powierzchnia Ziemi -  jonosfera 
(główna częstotliwość ich wynosi ok. 10 Hz). N ie przypadkow o 
w EEG wielu zwierząt dom inuje również częstotliwość 10-hercowa 
(21). W spom niane wyżej m ikropulsacje sterują w konsekwencji 
procesami biochemicznymin .

Od pól elektromagnetycznych zależy więc sterow anie egzogenne; 
również morfogeneza uzależniona jest od fotonów, chociaż endogen
nych. W prawdzie podstawowa m asa biologiczna pochodzi od reakcji 
biochemicznych, to jednak energia elektrom agnetyczna aktywuje 
przebieg tych reakcji, pow oduje transport masy i spełnia rolę 
czynnika, k tóry  koordynuje całość procesów życiowych (94). Istnieje 
też możliwość elektromagnetycznego sterow ania procesam i kom ór
kowymi (np. 76, 112). Jeśli procesy tego typu m ają miejsce w obecnej 
biosferze, to  i zapewne istniały w przeszłości (zob. np. 19). Systemy 
żywe są więc nieuniknioną konsekwencją pola elektrom agnetycz
nego, co więcej rozwój biologiczny jest przestrzenno-czasow ą m ani
festacją kom pleksu pola elektrom agnetycznego, który  jest zakonser
wowany genetycznie (rekapitulacja elektrom agnetyczna) (52).

3. POWSTAWANIE BIOSYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH (BIOBOZONY)

Z przyjęcia tezy o tzw. krzemowych początkach życia wynika dość 
interesująca konsekwencja, k tó ra  może mieć duże znaczenie dla 
badań genezy życia na Ziemi. Dotyczy ona półprzewodnikowych 
własności glinokrzemianów jak o  wyjściowego substratu  organizm ów 
pierwotnych. Własność ta  m a fundam entalne znaczenie, gdyż zda
niem Sedlaka powstające życie m usiało oprzeć się na układzie 
dającym możliwość subtelnego odbioru  m inim alnych bodźców polo- 
wych i optymalnego odbioru inform acyjnego, tj. właśnie na układzie 
półprzewodnikowym (88). A taki właśnie układ był rozpowszech
niony w protośrodowisku. M odelem  takiego fizykalnego podłoża

11 Przykładem tego może być reakcja neuronów na słabe pola ELF i pola 
impulsowe. Jeżeli częstotliwość pulsacji takiego pola jest zgodna z częstotliwością fal 
mózgowych, to odpowiednie kombinacje impulsów zwalniają lub przyśpieszają tempo 
wydzielania lub pochłaniania jonów wapniowych przez te komórki i w konsekwencji 
wpływają na szybkość elektrycznych wyładowań neuronów. Wypływ tych jonów 
z komórek wiązany jest z zaburzeniem koncentracji uwagi i prawidłowego przebiegu 
snu. Stwierdzono istnienie „okien” częstotliwości pulsacji fal radiowych, przy których 
wzrasta tempo wypływu jonów wapniowych i ulega zaburzeniu przekaz impulsów 
nerwowych, np: (a) przy 147 MHz, pulsujące z częstotliwością 6 do 10 Hz (1,0 
mW/cm2) i (b) przy 450 MHz, pulsujące z częstotliwością 16 Hz (0,1-1,0 mW/cm2). 
Skoro zatem polami elektromagnetycznymi można selektywnie oddziaływać na pracę 
mózgu, to elektromagnetyczne „śmiecie” współczesnego środowiska są nie mniej 
niebezpieczne od „śmieci” chemicznych (130).



życia byłby glinokrzem ianowy koloid am foteryczny, gdzie układ 
„cząstka koloidalna / w oda” m ożna potrak tow ać jak o  złącze p -n  
znane z elektroniki12. Złącze to m ożna by więc uznać za redoksowy 
oscylator elektromagnetyczny. Taki modelowy system, wykazujący 
funkcje elektrom agnetyczne jest przez Sedlaka uważany za „m ini
m um  życia” (91), tj. m inim alną jednostkę życia, analogiczną do 
wspom nianego już wyżej chem otonu T. G antiego.

Kolejne założenie Sedlaka stwierdza, że nawet najbardziej skom 
plikow aną funkcję życia m ożna rozłożyć na proste działanie układów  
elektronicznych (na przykład procesy bioenergetyczne i bioinfor- 
macyjne sprowadzić m ożna do kwantowych wzbudzeń kolektyw 
nych w plazmie fizycznej biopółprzewodników). Biosystemy (przy
najmniej niektóre) m ożna więc traktow ać jak o  wzmacniacze kw an
towe, np. lasery półprzew odnikow e (90, 92-93)13.

Do współczesnych naturalnych biolaserów należą kwasy deok- 
syrybonukleinowe (np. 75). Są one bardzo wydajnymi pułapkam i 
fotonów  w szerokim  zakresie widm a oraz zarów no odbiornikiem , 
przekaźnikiem  jak  i em iterem prom ieniow ania głównie zakresu 
optycznego. Transkrypcja i replikacja D N A  oraz ekspresja genów są 
pod kontro lą  endogennego środow iska biofotonowego.

Przykładem  biosystem u energetycznego, w którym  zachodzi prze
kazywanie rozm aitych sygnałów (przede wszystkim elektrom ag
netycznych i mechanowibracyjnych: prom ieniow anie optyczne, cząs
tki naładow ane, fale wzbudzeń i polaryzacji, solitony itd.), a także 
transdukcja różnych form  energii (np. piezoelektrycznej, piroelekt- 
rycznej) jest tzw. bioprzewodzący system połączeń14 (4; 6 s. 53).

12 Obecnie jest już rozwijana elektronika układów koloidalnych o rozmiarach 
nanometrowych (np. 33), a więc zbliżonych prawdopodobnie do rozmiarów systemów 
protożywych (chociaż jest to robione przede wszystkim z nadzieją na uzyskanie 
dobrych komponentów do technicznych systemów konwersji energii słonecznej).

13 „Wszystko wskazuje, że wyjściowy substrat był półprzewodnikiem, a istota życia 
polega na ustawicznej zmianie stanu elektrycznego z towarzyszącym efektem pola 
elektromagnetycznego. Wytworzenie autogennego pola stanowiło istotny element 
w funkcjonalnej organizacji życia jako nośnika informacji wewnątrz układu i czynnika 
sterującego, przy tym była to elektromagnetyczna pompa aktywująca nieustannie 
półprzewodnikowy substrat [...]” (88).

System ten (duży układ kooperatywny komunikacji wewnątrzkomórkowej 
i międzykomórkowej, którego struktury są zdolne do przetwarzania i przekazu 
sygnałów endo- i egzogennych) składa się z czterech grup biostruktur: ( 1 ) cytoszkieletu 
(mi kro tubule, retikulum mikrobeleczkowe, mikro filamen ty aktynowe, filamenty 
pośredniczące), (2) złącz komórkowych (desmosomy, filamenty keratynowe, złącza 
szczelne, złącza szczelinowe), (3) matriks pozakomórkowej, utworzonej z szeregu 
makromolekuł filamentowych: kolagenów, kwasu hialuronowego, proteoglikanów, 
fibronektyny, lamininy (tkanka łączna, błona podstawowa), i (4) integryn (receptory 
błonowe z komponentami wewnątrz- i poza-komórkowymi) (4; 6 s. 53).



Biosystem taki jest tylko bardziej rozwiniętym tego typu biosys- 
temem wewnątrzkom órkowym , a jego pochodzenie nie daje się 
wyjaśnić w oparciu o kinetykę chemiczną (k tó ra wystarcza w teorii 
chemotonu T. Gantiego, gdzie zupełnie ignoruje się istnienie takiego 
biosystemu energetycznego, jak  i w ogóle poziom u subm olekular- 
nego organizacji życia). W yjaśnienia genezy szukać więc należałoby 
w oparciu o np. wspomnianą wyżej kw antow ą teorię pola czy 
term odynamikę kwantową (zob. np. 61, 68, 70, 74, 81)).

Inny przykład biosystemu energetycznego proponuje koncepcja 
subtelnej bioholograficznej struktury  bioplazm y (np. 37). D ośw iad
czalne badania tej struktury prow adzone są dzięki istnieniu bio- 
laserowej aktywności kom órek (Iniuszyn i in. 1992k). Są to kw an
towe i falowe struktury organizm ów  żywych, urzeczywistniające 
przestrzenną organizację procesów w ewnątrzkom órkow ych (bio- 
hologramy).

4. POWSTAWANIE BIOSYSTEMÓW INFORM ACYJNYCH (BIOINFONY)

Już w jednej z pierwszych prac Sedlaka dotyczących bezpośrednio 
elektromagnetycznej natu ry  życia (91) jest poruszany problem  
ewolucji bioinformacji, a układ biologiczny jest traktow any jak o  
cybernetyczny zespół m agazynujący inform ację elektrom agnetyczną 
w strukturze związków organicznych i procesach fizykochemicz
nych. Problem u tego dotyka ten au to r naw et wcześniej, mianowicie 
przy okazji analizowania fizycznych podstaw  genezy i ewolucji 
świadomości (87, 89). W edług niego odbiór informacji jest cechą 
ogólną m aterii i już na poziom ie nieorganicznym  m ateria wykazuje 
szeroką skalę odbioru inform acji elektrom agnetycznej, zwłaszcza 
w dielektrykach i półprzewodnikach (87). P onadto  Sedlak przyjmuje, 
zresztą nie bezzasadnie, że o ile w układzie półprzewodnikowym  
jakiekolwiek przejawy „reagow ania” dokonują się pod wpływem 
informacji od zewnątrz (przy całkowitej zależności od środowiska), 
to podstawową cechą układu żywego jest stopniow e wyzwalanie się 
od czynników środowiskowych przez wzrost autonom ii wobec 
nich15. Następnie podkreśla, że układ ożywiony (i to od ńajpierwot- 
niejszych grup systematycznych począwszy) rozwinął transform ację

15 „[...] pierwszym krokiem ku życiu albo też krokiem samego życia było nie tyle 
pogłębienie zależności, ile raczej stopniowe wzrastanie autonomii układu. Wyzwalanie 
się spod determinizmu środowiskowej informacji jest cechą całej filogenezy do 
szczytowego efektu -  refleksyjnej świadomości. Wzrost autonomii i progresja 
świadomości to sprzężone cechy rozwojowe życia przy tym samym ciągle uwarun
kowaniu informacją środowiskową. Życie wyzwala się, a wyzwalając nabiera coraz 
większej świadomości” (97).



wszelkiej inform acji na elektryczne efekty, a więc ogólną cechę 
półprzewodników, np. fotoelektryczne własności chlorofili. R oz
winięcie to  m iało charakter wybiórczy -  jakościow y i ilościowy. 
Inform acja była bowiem czynnikiem, który zmuszał układ biologicz
ny do, ogólnie mówiąc, ustawicznej pulsacji stanu elektrycznego.

Przebudow a struk tu ra lna  z udziałem  procesów autokatalitycz- 
nych to  również wpływ tej inform acji (87). S tart życia zaczął się od 
półprzew odników  nieorganicznych, a ewolucja życia jest w gruncie 
rzeczy ewolucją inform acji na wymienialnym podłożu od wspo
m nianych półprzewodników nieorganicznych do obecnych białek. 
Życie bowiem pow stało jako  system zdolny do maksym alnego 
i wybiórczego odbioru  informacji. W konsekwencji Sedlak dochodzi 
do w niosku, że układy żywe są specyficzną form ą grom adzenia 
inform acji, k tó ra  właściwa już jest dla takiej m aterii nieorganicznej 
jak  półprzew odniki (89). Chodzi tu  przede wszystkim o inform ację 
w postaci fali em itowanej przez oscylator elektromagnetyczny. To 
właśnie nośnik elektrom agnetyczny informacji (i kw antow o-akus
tyczny 99) był pierwotniejszy aniżeli tzw. chemiczny (tj. od sekwencji 
nukleotydów  w kwasach nukleinowych). Interesujące, że idea ta jest 
zbieżna ze wspom nianą koncepcją F. A. Poppa, w której D N A  jest 
uw ażany za „zam rażarkę” fotonów  i rezonator wnękowy fal elektro
m agnetycznych (cechujący się bardzo wysoką dobrocią), które 
sterują transkrypcją i replikacją własnego D N A .

Przedstaw iając ideę biolasera, Sedlak przyjmuje, że prom ieniow a
nie wymuszone zależy od chemicznych i strukturalnych własności 
półprzewodnikowego substratu  z jednej strony, z drugiej zaś działa 
ono kształtująco na m aterialne podłoże lasera. Inform acja wewnętrz
na systemu biolaserowego dokonuje się połowo. Co więcej, oprócz 
bezpośredniego przekazywania sygnału sterowanie wewnętrzne re
guluje (dzięki sprzężeniom zw rotnym ) w ahania donorow o-akcep- 
torow e m akrom olekuł, a także charak ter i tem po m etabolizm u. 
Sprzężenia te m ogą umożliwiać: wzmocnienie sygnałów, poszerzenie 
pasm a, selekcję odbioru, subtelność odbioru  zminimalizowanie 
bezwładności detektora itd .16 (91). Dzięki tego typu procesom 
inform acja m ogła być przenoszona, na wielu częstotliwościach. 
Przykładem  takiego biosystem u z „drugiego końca” filogenezy jest 
mózg ludzki, którego emisja prom ieniow ania dokonuje się w paśmie 
o szerokim zakresie od długości fal rzędu centym etrów do wielu 
kilometrów. Szerokopasm owość biologicznego pola elektrom agne

16 W przekonaniu Sedlaka, życie wytworzyło substancje o nadzwyczaj wysokiej 
przenikalności dielektrycznej ponieważ działają one jak soczewka skupiająca informa
cję elektromagnetyczną (91).



tycznego jest bowiem rezultatem  złożoności układu drgającego i jego 
zintegrowania w zróżnicowaną całość (91).

W arto  tu  też podkreślić znaczenie hipotezy elektrostazy (84) dla 
Sedlaka koncepcji elektromagnetycznej natu ry  życia. O tóż elektro- 
staza (czyli powierzchniowe zagęszczenie ładunków  elektrycznych, 
a zarazem połowo rozm yta granica biosystem u), pełniąca rolę 
czynnika integrującego i hom eostazy elektrycznej, funkcjonuje jak o  
sito energetyczne i informacyjne wobec środow iska zarów no zewnęt
rznego, jak  i wewnętrznego.

W aspekcie elektromagnetycznym rozwój biosystem ów dokony
wał się, według Sedlaka, w dwóch zasadniczych kierunkach, a m iano
wicie polegał na poszerzaniu pasm  w kierunku ultrafio letu  (w 
przypadku procesów zróżnicowania) i -  podczerwieni (w przypadku 
procesów integracyjnych) (91). Zbieżna z tym jest F. A. Poppa idea 
ewolucji pojętej jako ekspansja stanów koherentnych (78, por. 
16-17) . Ekspansja ich polegałaby na w chłanianiu fal (tj. „po rząd 
ku” w postaci periodycznych ciągów fal) i wydzielaniu cząstek 
(przyjmując, że „fala” =  „spójność” , a „cząstka” =  „niespójność” ). 
Jako zasadę ewolucji Popp uznaje kondensację Bose’go fotonów , tj. 
gromadzenie się fal elektromagnetycznych w dokładnie tym samym 
stanie przestrzeni fazowej (kondensacja spójna). Um ożliwia to  
m aterii żywej optymalne wykorzystywanie „inform acyjnych” im pul
sów ze środowiska do autostabilizacji i wydobywania się z bezładu 
kąpieli cieplnej (podlegającego statystyce B oltzm anna). M ateria 
biologiczna, jako  logiczne następstw o inform acji dopływającej nieus
tannie z Wszechświata i Ziemi, w rasta dynam icznie w pole elektro
magnetyczne, przy czym w wyniku sprzężenia pola i m aterii pow stają 
stany fizycznie spójne. Jest to  więc swoisty „odcisk” inform acji 
z otoczenia, będący systemem, który  wchłania impulsy elektrom ag
netyczne, magazynuje je i wykorzystuje do tworzenia trwałych 
struk tu r (77 s. 147-148).

Istnienie biosystemów przetwarzających inform acje przenoszone 
na nośniku, którym  są fotony lub inne bozony (ale także i elektrony) 
znalazło swoje niezależne „potw ierdzenie” w hipotezach ujmujących 
te biosystemy jako  komputery lub ich istotne elementy, np. m ikro-

17 Stan koherentny (spójny) pola elektromagnetycznego definiuje się jako wektor 
własny operatora anihilacji (2 s. 183). Oto niektóre jego niezwykłe właściwości: (a) 
struktura tych stanów nie ulega zmianie przy emisji fotonów (’’anihilacji” fotonów 
w układzie), (b) nie są to ani cząstki, ani fale, lecz coś pośredniego, (c) są dość trwałe, 
bowiem pakiet falowy stanowiący taki stan nie ulega praktycznie zmianie nawet, gdy 
się porusza, (d) sprowadzają do minimum efekt zasady nieoznaczoności (iloczyn 
nieoznaczoności miejsca i pędu jest równy h/2 dla tych stanów), (e) magazynują 
i koncentrują fotony (77 s. 154).



tubule uważane są za m ikroprocesory (np. 29-31, 38, 48), neurony 
jak o  m ikroprocesory (63). Interesująca w tej problem atyce może być 
Je. A. L iberm ana koncepcja biom olekularnych kom puterów  kw an
towych (51), zresztą będąca jedną z wielu prac tego au to ra  dotyczą
cych kom órki żywej jak o  kom putera. Ciekawy jest również F. 
Bistolfiego m odel h a rf  wodorow ych (5; 6 s. 83), tłum aczący kom uni
kację w ew nątrzkom órkow ą i zakładający istnienie drugiego kodu 
genetycznego, ale nie opartego na sekwencjach nukleodydów.

Niezmiernie w ażną w kontekście problem atyki biosystemogenezy 
jest W. Sedlaka idea istnienia sprzężenia chem iczno-elektronicznego 
w organizm ach (tzw. kwantow ego szwu życia) (np. 103 s. 81; 107 s. 
49; por. 129)18. Z licznych i niestety niejasnych czasami określeń tego 
pojęcia zdaje się wynikać, że jest to  optym alny term odynamicznie, 
kwantow y system otw arty  procesów chemicznych i elektronicznych 
współistniejących dzięki inform acji elektromagnetycznej, w ykazują
cy: sam osynchronizację, m etastabilny stan energetyczny oraz stałe 
i niezależne od ewolucji właściwości. Sedlak nie określa bliżej na 
czym ta  „stałość” i „niezależność” polegałyby. Zaistnienie tego 
„sprzężenia” miało charak ter zdeterm inowany. W ydaje się, że tzw. 
kw antow y szew życia Sedlaka (sprzężenie chem iczno-elektroniczne) 
byłby jakąś specyficzną relacją inform acyjną pom iędzy biobozonam i 
i bioferm ionam i. Być może należałoby go raczej nazwać sprzężeniem 
ferm ionow o-bozonow o-infonow ym  lub systemem ferm iono-bozo- 
n o w o -in f on ow ym .

O odbiorze (lub nadaniu) inform acji przez biosystem, rozum iany 
jak o  nieliniowy oscylator elektrom agnetyczny, świadczy stopień 
synchronizacji częstotliwości drgań tego oscylatora z częstotliwością 
innego ukłądu  oscylującego, emitującego (lub absorbującego) falę 
elektrom agnetyczną (107 s. 122). Z kolei rozm aite oscylacje reprezen
tu ją cykle czasowe, podczas których m ogą być wprow adzane zmiany. 
Praw dopodobieństw o w prow adzenia zm ian do systemu podczas 
danego cyklu jest tym  większe, im bardziej złożony jest ten system. 
Zm iany te m ogą nie tylko tłumić lub wzmacniać istniejące oscylacje, 
ale i wzbudzać nowe zbiory oscylacji oraz stw arzać nowe rezonanse. 
Wzajemnej zam ianie form  energii w danym  cyklu towarzyszy 
również przekaz inform acji, której ilość w zrasta wykładniczo w sys
tem ach podlegających ewolucji (113 s. 70).

N a szczególną uwagę zasługuje relacja pom iędzy inform acją 
a prom ieniow aniem  elektrom agnetycznym  jak o  jej nośnikiem , zwła

18 W. Sedlak podaje wiele określeń, m. in. i następującą definicję: „Kwantowy szew 
życia -  najmniejszy element funkcjonalny ożywionej materii zespalający autogennymi 
fotonami reakcje chemiczne z procesami elektronicznymi w ośrodku organicznych 
półprzewodników” (107 s. 130). Zob. próbę analizy tej idei (129).



szcza w odniesieniu do organizm ów żywych. W  tym kontekście 
nadzwyczaj interesująca jest T. Stoniera koncepcja infonu (113 s. 
126-130). Infon jest to hipotetyczny kw ant inform acji, nie posiadają
cy ani masy, ani energii. K oncepcja ta  postuluje, że infon jest 
rodzajem fotonu, którego długość fali jest nieskończenie duża; i na 
odwrót, foton ten jest infonem poruszającym  się z prędkością światła 
(c)19. Jeśli więc istnieje tak ścisły związek pom iędzy inform acją 
a promieniowaniem elektrom agnetycznym  (oraz takim i kwazicząst
kami jak: fonony, ekscytony, dziury etc. (113 s. 132)), ze wzajemną 
ich zamienialnością, to rzeczywiście genezy życia należy poszukiwać 
w informacji przenoszonej na nośniku elektrom agnetycznym .

UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy artykuł miał na celu próbę poszerzenia koncepcji 
elektromagnetycznej natu ry  życia w kierunku poznania biosys
temogenezy elektromagnetycznej. W  oparciu o współczesne h ipo
tezy, teorie i dane doświadczalne usiłow ano tu  przedstawić możliwą 
rekonstrukcję pochodzenia biosystemów, ujm ow anych jak o  układy 
ferm ionow o-bozonowo-infonow e. Zgrom adzone inform acje u p ra 
w dopodobniają postawioną we wstępie tezę, iż życie na Ziemi 
wywodzi się z informacji, której nośnikiem  było pole elektrom ag
netyczne. Tego rodzaju rekonstrukcja jest dopiero zapoczątkow ana 
i m a obiecujące, jak  się wydaje, możliwości poznawcze. Możliwości te 
będą się znacznie powiększały w m iarę przybyw ania nowych danych 
empirycznych (dotyczących tych właśnie aspektów  biosystemów)

19 Interesujące, że przy prędkości innej niż prędkość światła, kwant energii zamienia 
się w kwant informacji (tj. infon). W arto tu zwrócić uwagę na nadzwyczaj interesującą 
hipotezę T. Stoniera, iż prawdopodobnie fotony nie są fundamentalnymi cząstkami, 
lecz składają się z dwu komponentów: energii i informacji (113 s. 123). Ponadto fala 
elektromagnetyczna składałaby się nie z jednego, ale z dwóch zbiorów oscylacji: (1) 
oscylującego pola elektrycznego występującego na przemian z oscylującym polem 
magnetycznym, oraz (2) regularnej zmienności informacji i energii. Gdyby rzeczywiś
cie było tak, że maksymalna informacja koreluje z maksymalną energią potencjalną 
i dlatego odpowiada polu elektrycznemu oraz, że maksymalna energia kinetyczna 
koreluje z maksymalnym przepływem prądu, a więc odpowiada polu magnetycznemu, 
to energon i infon mogą ciągle zamieniać się wzajemnie podczas propagacji fotonu. 
Światło stanowiłoby kwanty „uwolnionego rezonansu” (light as „escaped resonance” 
quanta) (113 s. 124). Analogicznie do fotonów byłoby w przypadku tachionów 
(hipotetycznych cząstek, których prędkość jest większa od c, a masa ma wartość 
ujemną), z tą jednak różnicą, że na tachionach informacja podróżowałaby z prędkoś
ciami większymi niż prędkość światła (113 s. 130). Nie wykluczone, że istnieje 
możliwość wykorzystywania przez procesy życiowe infonów przenoszonych przez 
tachiony (131).



stanowiących potencjalną podstaw ę rekonstrukcji20. W  szczególności 
potrzebne tu  byłyby dane do ujm owania: biosystemów jako  
kom puterów  fotonicznych i elektronicznych, najmniejszej jednostki 
życia jak o  nanoprocesora infonów, organizm ów jako  systemów 
procesorów  inform acji elektromagnetycznej i kw antow oakustycznej, 
paleośrodow iska fizycznego etc.

N a  szczególną uwagę zasługują tacy autorzy jak  np. F. A. Popp, F. 
Bistolfi i D. H. Bulkley, których w kład poznawczy jest w dużej mierze 
zbieżny ze znacznie wcześniejszymi, niektórym i pracam i W. Sedlaka 
(znanymi jak o  bioelektronika); a zwłaszcza T. Stonier, którego 
nadzwyczaj intrygująca hipoteza infonu może mieć duże znaczenie 
dla dalszego rozwoju koncepcji elektromagnetycznej natury  życia. 
Jak  w iadom o inform acja jest kategorią filozoficzną (np. 56; 58 s. 13) 
i zapewne hipoteza ta m a jakieś interesujące implikacje.

T rzeba również przypom nieć, że koncepcja elektromagnetycznej 
natu ry  życia m a swoje dalekie związki z niektórym i starym i d o k t
rynam i filozoficznymi, a w szczególności ze średniowieczną m etafizy
ką światła (57, 131). Jej wybitny przedstawiciel R obert Grosseteste 
(1168-1253) na przykład uważał wiedzę o różnych przejawach 
działań światła21 za klucz otwierający wszystkie tajniki przyrody, 
ponieważ wszystkie ciała prom ieniują, a na tu ra  ich jest świetlna. 
Światło bowiem konstytuuje każdy byt nieożywiony i ożywiony oraz 
jest źródłem  życia. Światło jest czynnikiem pośredniczącym  pom ię
dzy duszą a ciałem (64 s. 278) i umożliwia transm isję działania duszy 
do m aterii ciała, tj. poleceń do nerwów i mięśni. Światło jest 
wehikułem  duszy, a jego aktywność jest zróżnicowana jest w zależno
ści od tzw. rodzajów  lub władz duszy (wegetatywna, zmysłowa, 
rozum na) (64 s. 290). Z  drugiej strony, współcześnie przypisuje się 
ważną rolę w procesach psychicznych biogennym  polom  elektrom ag
netycznym. M ianowicie isto tną rolę w tych procesach m a odgrywać 
sprzężenie pom iędzy aktywnością kanałów  jonow ych w neuronach 
m ózgu a autogennym  polem  elektrom agnetycznym  związanym ze 
stanam i um ysłu lub świadom ości (53, 124).

Nie wykluczone jest pow stanie w przyszłości bioinfoniki jako  
nowej dziedziny kom plem entarnej do bioelektroniki i biofotoniki; 
oraz -  infodynam iki jak o  analogonu elektrodynam iki i term o
dynam iki.

20 N a przykład biorąc pod uwagę enzymy jako generatory kwantowe podjęto 
problem pochodzenia minimalnego biosystemu elektronicznego (132).

21 W tamtych czasach rozumienie światła było daleko szersze niż obecnie.
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LIFE FROM LIG H T: BIOSYSTEMOGENESIS AS SEEN FROM  THE ANGLE 
OF THE CON CEPT OF TH E ELECTROM AGNETIC NATURE O F LIFE

Summary

The electromagnetic biosystemogenesis has been presented from the point o f view of 
the W. Sedlak’s and D.H. Bulkley’s electromagnetic theories o f life. The following 
problems have been reviewed and discussed:
(i) biosystems as the systems of fermions, bosons, and infons;
(ii) the generation o f corpuscular biosystems (biofermions);
(iii) the generation o f energetic biosystems (biobosons),
(iv) the generation o f  information biosystems (bioinfons).
It is concluded tha t life on the Earth has probably originated from information 
transferred on the electromagnetic carrier. It is not excluded that in the future new 
disciplines o f science will be created, which will be devoted to bioinfonics understood 
as an analogon o f bioelectronics and/or biophotonics, and infodynamics as a parallel 
to electrodynamics and/or thermodynamics.


