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Tymczasem K. Samochocka stosuje obydwa term iny dla oznaczenia 
atm osfery  beztlenowej.

Zagadnienie ewolucji m aterii budzi szerokie zainteresow anie w  św ie
cie nauki. N iew ątpliw ie bardzo cennym  jest w kład eksperym entatorów  
w badania nad jej poszczególnymi etapam i i jest to zapewne jedyna 
droga popraw nego rozw iązania problem u. A utorka zaprezentow ała nam 
jeszcze jedną z prób odtworzenia, w  w arunkach laboratoryjnych, syn
tezy abiogennej p rekursorów  związków organicznych, głównie białek, 
w skazując istotne znaczenie, jak ie dla przebiegu tego procesu m ają 
zw iązki siarki, jony m etali oraz acetylen. E ksperym ent jest pytaniem  
postaw ionym  przyrodzie, którego sform ułow anie m a charak te r kom 
prom isu między problem em  zrodzonym przez teorię a obecnymi możli
w ościam i instrum entalnym i. Analiza adekw atności m odelu operacyjnego 
względem im itow anych zjaw isk jest zadaniem  filozoficznym, którego 
owocne rozwiązanie uzależnione jest od znajomości założeń i przebiegu 
p rac eksperym entalnych. In teresu jące z punk tu  w idzenia filozoficzne
go jest również funkcjonow anie na szczeblu prebiologicznym n a tu ra l
nej selekcji. Przejaw em  jej działania jest, według autorki, w ybór s ia r
kow odoru jako akceptora energii um ożliw iającej syntezę prekursorów  
związków organicznych. Z w y k liśm y . myśleć o doborze natu ra lnym  
w  związku z organizm am i i ich ewolucją. Posługiwanie się tym  po
jęciem w  opisie zjaw isk prebiologicznych w ym aga znalezienia odpo
w iedników  fizyko-chem icznych m. in.: m utacji, konkurencji i m echa
nizm ów genetycznych. Rola, jak ą  w rozw iązaniu powyżej zarysowanych 
problem ów  mogą odegrać dyscypliny filozoficzne skłoniła recenzenta 
do zaprezentow ania pracy K. Samochockiej.
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H annes A lfvén: Kosmologia i antym ateria, tłum , z niem. M. K ubiak, 
W arszawa 1973, PWN, ss. 139.

H annes Alfvén profesor fizyki plazm y Królewskiej Wyższej Szkoły 
Technicznej w  Sztokholmie, lau rea t N agrody Nobla w  dziedzinie fizyki 
<1970), w  swojej książce Kosmologia i antym ateria  prezentuje i rozw ija 
zapoczątkowaną przez S. K leina koncepcję budowy i ewolucji W szech
św iata, bazującą na założeniu koegzystencji m aterii i an tym aterii 
w  kosmosie.

W pierw szej części książki au to r om awia w zajem ny stosunek kosmo
logii i nauk  przyrodniczych (rozdz. 1) oraz budowę W szechświata przy 
założeniu istnienia tylko koinom aterii (rozdz. 2). Ponieważ an tym ate
r ia  jest rów nie m ateria lna jak  m ateria , au to r w prow adza na określenie



tego, co zw ykliśm y nazywać m aterią , term in  „koinom ateria”. Część 
druga książki została poświęcona problem atyce kino- i an tym aterii oraz 
związanym  z tym  zagadnieniom  kosmologicznym (rozdz. 3—7).

A lfvén opiera swe rozw ażania na dwóch założeniach: 1) nie istnieje 
potrzeba w prow adzania nowych p raw  przyrody; 2) istnieje sym etria 
między koinom aterią i an tym aterią. P rzy założeniu pierwszym  postu
lu jącym  pozostawanie w  granicach dobrze znanych praw  fizyki, autor 
zm ierza do zapew nienia sobie trw ałej podstaw y badań. Bowiem wg 
au to ra  w prow adzanie hipotez ad hoc stw arza niebezpieczeństwo zbyt 
daleko posuniętej dowolności w  w yjaśnianiu  zjaw isk fizycznych. P rzy j
m ując drugie założenie au tor ekstrapolu je rządzącą m ikrośw iatem  zasa
dę sym etrii cząstek (proton, elektron) i antycząstek (antyproton, pozy
ton) na opis m akrośw iata. Eksperym entaln ie stw ierdzono istnienie po
zytonu (C. D. Anderson, P. B lackett — 1932), an typrotonu (O. Cham 
berlain, E. Serge, C. W iegand, Th. Y psilant — 1955) oraz an tydeutro- 
nu  (H. Goldhaber). Otóż bazując na tych danych eksperym entalnych, 
można teoretycznie wyobrazić sobie św iat zbudow any z antym aterii. 
Obecnie nie można jednak  przytoczyć dowodów ani za istnieniem  an
tym aterii w  kosmosie ani przeciw  je j istnieniu. Z przyjęcia jednak 
„założenia, że praw a fizyki są jednakow e dla całego św iata m ateria l
nego w ynika w  sposób konieczny istnienie sym etrii między koino- i an 
tym ate rią .” (s. 80)

W edług koncepcji K leina początkowo W szechświat zbudowany był 
z wym ieszanej i zjonizowanej koino- i an tym aterii tw orzących tzw. am - 
biplazm ę. Dla lepszego zobrazowania takiego stanu rzeczy A lfvén pro
ponuje uproszczony model (s. 91—93), zgodnie z którym  am biplazm a 
w ypełnia olbrzym i obszar kulisty. W te j ku li jej rozkład nie mógł 
być doskonale jednorodny i m usiały występować ruchy elem entów  m a
terii. W obszarze kulistym  działają siły graw itacji. Ponieważ gęstość 
am biplazm y jest m ała, m ałe też są siły g raw itacji w  stanie począt
kowym. W raz ze w zrostem  gęstości rośnie praw dopodobieństw o zde
rzeń cząstek z. antycząstkam i, co prowadzi do procesów anihilacji. Po
jaw ia się wówczas prom ieniow anie (gamm a i radiowe), k tóre jest siłą 
przeciw nie skierow aną w  stosunku do siły graw itacji. W zrastające 
ciśnienie prom ieniow ania może odwrócić ruch m a te rii Tak więc kula 
osiągnie swe najm niejsze rozm iary, po czym zacznie się rozszerzać ze 
w zrastającą prędkością. K ontrakcja przejdzie w  ekspansję. Teoretycz
nie stan  końcowy może być dwojaki: a) ekspansja będzie kontynuow a
na w nieskończoność (za tym  opow iada się Alfvén), b) W szechświat 
będzie pulsow ał (jeżeli siły graw itacji przezwyciężą ciśnienie prom ie
niowania).

Model K leina-A lfvéna budowy i ewolucji kosmosu zgodny jest za
równo z modelem C. W. L. C harliera (s. 118—121), jak  również z mo



delem  skończonego, ale nieograniczonego W szechświata, proponow anym  
przez ogólną teorię względności, z tym  zastrzeżeniem , że tak i W szech
św iat m usiałby być większy od M etagalaktyki. Dla L em aître’a i G am o- 
wa M etagalaktyka stanow i cały W szechświat, zaś w  teorii K leina i A l- 
fvéna rozszerza się jego granice w  nieskończoność. Zdaniem  recenzen
ta  bardzo ważną zaletą te j teorii jest opisyw anie ew olucji M etagalak
tyki przy pomocy zwykłych pojęć przestrzeni tró jw ym iarow ej i czasu 
oraz to, że pozwala ona stosować m etody m atem atyczne, będąc jedno
cześnie bliską rzeczywistości.

P rzy jm ując  model K leina—A lfvéna napotykam y jednak  na pew ne 
trudności. Porów nanie m odelu z rzeczywistością zmusza nas do w pro
wadzenia co najm niej dwóch popraw ek. Po pierwsze, należy skory
gować s jednorodność rozkładu m aterii, bowiem M etagalaktyka ma bu 
dowę „ziarnistą”. Po drugie skorygow ania w ym aga założenie o w ym ie
szaniu koino- i antym aterii. Należy więc dopuścić niewielkie fluk tuacje  
gęstości w  jednorodnej początkowo amibiplazmie, wówczas obszary, 
w  których  gęstość byłaby większa przyciągałyby plazm ę z obszarów 
o m niejszej gęstości, co z kolei prowadziłoby do pow stania W szech
św iata o budowie „ziarn istej”. Dopuszczenie fluk tuacji gęstości staw ia 
przed nam i drugą trudność związaną z wym ieszaniem  obu rodzajów  
m aterii. Otóż pow stanie skupisk m aterii o większej gęstości (galak
tyk) spowoduje intensyfikację procesów anihilacji. Słabe ciśnienie pro
m ieniow ania nie mogłoby uratow ać galaktyk. Jedynie rozdzielenie ko
ino- i an tym aterii może zapobiec całkow itej ich anihilacji.

Z jawisko rozdzielenia koino- i an tym aterii w yjaśnia au to r posługu
jąc się siłam i graw itacyjnym i i elektrom agnetycznym i. Siły te  mogą 
doprowadzić do separacji m aterii w ew nątrz galaktyk, niezdolne zaś 
byłyby do rozdzielenia obiektów  wielkości galaktyk. T ak  więc roz
dzielenie m aterii związane jest z pow staw aniem  galaktyk. N iew ystar
czające wiadomości w  tej dziedzinie są, według autora, najsłabszym  
ogniwem prezentow anego m odelu budowy i ewolucji W szechświata.

Rozdzielone już obiekty zbudow ane z koino- lub an tym aterii (czy 
byłyby to gwiazdy, czy też galaktyki) mogą ze sobą współegzystować 
dzięki tw orzeniu się m iędzy nim i „w arstw y L eidenfrosta”, k tóra 
w  tym  przypadku byłaby m ieszaniną „gorących” elektronów  i pozyto
nów. Z istnieniem  takich  w arstw  w  Kosmosie zw iązana byłaby em isja 
prom ieniow ania elektrom agnetycznego, w  tym  również radiowego. Nie
stety , przy dzisiejszym stanie techniki prom ieniow anie to jest niewy- 
kryw alne.

Doświadczalna w eryfikacja proponowanego przez K leina i A lfvéna 
m odelu kosmologicznego nie jest na razie możliwa, aczkolwiek zdaniem  
A lfvéna jednym  z w yjaśnień w ystępow ania we W szechświecie obiek
tów w ysokoenergetycznych typu  kw azarów  mogłoby być założenie



o przebiegu w ew nątrz nich an ih ilacji m aterii. A lfvén posuw a się da
lej i sugeruje, że kw azary mogą być ak tualn ie rodzącym i się galak ty
kam i.

Celem książki „ jest stw ierdzenie, jak  daleko w  rozw ażaniach kosmo
logicznych możemy się posunąć bez w prow adzania nowych p raw  przy
rody.” (s. 126) Zbudowany w  oparciu o to ockham owskie założenie 
m odel kosmologiczny w ydaje się być bardzo pociągający i heurestycz- 
nie płodny, aczkolwiek założenie o powszechności p raw a sym etrii 
w  przyrodzie budzi wątpliwości. Założenie to ścisłe jest w  św ietle tzw. 
geom etrycznych zasad niezmienności, natom iast rzecz nie jest tak  oczy
w ista  w  ram ach tzw. dynam icznych zasad niezmienności.

K siążka A lfvéna jest znakom itą lekcją dyscypliny naukow ej. A utor 
pokazał, że twórcze upraw ianie fizyki (kosmologii) nie jest równo
znaczne z wym yślaniem  hipotez, lecz sprow adza się do w ysiłku w y
jaśn ien ia  nowych zjaw isk fizycznych w  ram ach  dobrze znanych p raw  
przyrody. Filozofia współczesnych fizyków jest m inim alistyczna, p rzy j
m ują oni, że wszystkie zagadki przyrody można rozwikłać w  labora
torium . Doświadczenie jest dla nich ostatecznym  k ry terium  sensow
ności proponowanych tez. Z filozoficznego punk tu  widzenia in teresu 
jąca  jest kw estia skuteczności stosowania te j postaw y metodologicz
nej w  kosmologii. Jednolity  opis m ikro- i m akrokosm osu jest wielce 
kuszący, lecz w ydaje się nieść ze sobą niebezpieczeństwo m echanicy- 
stycznych uproszczeń. Idea sym etrii, k tórej rozkw it w  naukach przy
rodniczych obserw ujem y w  ostatnich czasach, jest bardzo dogodnym n a 
rzędziem  w prow adzającym  ład w  nasze poznanie natury . K orzystne 
byłoby przeprow adzenie filozoficznej analizy pojęcia sym etrii i jego 
przydatności w  teoretycznych opisach rzeczywistości.
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M atem aticzeskoje m odelirowanije w  biologii, p raca zbiorowa pod red.
A. M. Mołczanowa, M oskwa 1975, Izd. „N auka” s. 156.

Nowa pozycja w ydaw nictw a „N auka” jest w yrazem  stałego zain te
resow ania uczonych radzieckich problem atyką biologii m atem atycznej. 
O m aw iana praca jest zbiorem referatów  wygłoszonych w  m arcu 1973 r. 
na sym pozjum  poświęconym zagadnieniom  m odelowania m atem atycz
nego złożonych system ów  biologicznych. A utorzy poruszają ogólne 
problem y m etodologii m odelow ania m atem atycznego, analizy podsta
wowych zasad s tru k tu ry  i funkcji biogeocenoz, om aw iają modele kon
kretnych  system ów populacyjnych rozpatryw anych z punk tu  w idze
n ia optym alizacji i funkcjonow ania.


