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w anie roli in tu ic ji w procesie tw orzenia m atem atyk i i ukazanie n a  moż
liwość uzasadniania pewności wiedzy m atem atycznej poprzez odwołanie 
się do in tu icji prakseologicznej.

A nna Lem ańska

Prob lem a poiska żizni too W sjeletmoj, T rudy  tallinskogo simpoziuma, 
Moskwa 1986, 256 stron.

M amy przed sobą m ateria ły  z sym pozjum  odbytego w T allinie w1 

dniach od 7 do 11 grudnia 1981 roku, poświęconego problem owi istn ie
nia oraz poszukiw ania życia we Wszechświecie.

Sym pozjum  to zgromadziło liczną grupę uczonych z ZSSR, nadto  
8  osób ze S tanów  Zjednoczonych i po jednym  uczestniku z F rancji, 
Japonii, K anady, Bułgarii, Polski i Węgier.

Recenzowany tom  zaw iera ogółem 39 prac, k tóre zostały zgrupow a
ne w  trzech  działach: 1. Ogólne zagadnienia zw iązane z pow staniem  
i rozwojem  życia we W szechświecie (19 prac), 2. M ateriały  i w yniki po
szukiw ania życia rozumnego we W szechświecie (9 prac), 3. P erspek ty 
w y i program y (11 prac). P rezen tu ją  one szeroki w achlarz hipotez i s ta 
nowisk tyczących się tem atyki sympozjum.

A więc np. I. S. Szkłowski opowiada się za hipotezą głoszącą, że 
życie rozum ne na Ziemi jest czymś unikalnym  w  Kosmosie. Inaczej 
w idzi to  zagadnienie N. S. Kardaszew , k tó ry  jest zdania, iż w śród 
obserwowanych przez nas obiektów  astronom icznych w inny występować 
takie, k tóre będą świadczyć o działalności na nich istot rozum nych. 
K. K. R ebane rozważa problem  łączności z cyw ilizacjam i pozaziemskimi 
z punk tu  w idzenia pierwszej i drugiej zasady term odynam iki. W ska
zuje n a  możliwe drogi znalezienia sygnałów  od cyw ilizacji pozaziem 
skich. Zw raca również uw agę na w artość tego rodzaju  badań dla ludz
kości. B. N. Panow kin krytycznie ustosunkow uje się do tradycyjnego 
podejścia do zagadnienia pow stania życia poza Ziemią, k tóre polega 
na ekstrapolow aniu m odelu pow stania życia na Ziemi. P roponuje po
dejście a lternatyw ne w  oparciu o cybernetykę charak teryzujące się 
uw zględnianiem  ogólnych prawidłowości tyczących się system ów sa
m oorganizujących się. Jest zdania, że przystosowanie się sam oorganizu
jących się system ów do otoczenia powoduje w ytw orzenie specyficznego 
środowiska. K onsekw entnie istn ieje podstawa, aby przypuszczać, że 
ziem ska form a życia rozumnego jest un ika lna we Wszechświecie. L. W. 
Leskow w skazuje na znaczenie podejścia system owego do zagadnienia 
poszukiw ania pozaziemskich cywilizacji. Isto ta  jego polega tu ta j na 
możliwości badania najbardziej ogólnych prawidłowości ewolucji cywi
lizacji kosm icznych niezależnie od tego jak  liczny jest ich zbiór. M. 
Subotowicz i Z. P apro tny j podają krytyczny przegląd m etod poszuki
w ania cyw ilizacji pozaziemskich. W yróżniają cztery ich rodzaje: 1) W y
syłanie i odbieranie fal i cząstek, 2) M etody arte fak ta , 3) M etody as tro 
fizyczne, 4) M etody biologiczne. J. T arte r daje przegląd przeprow adzo
nych badań  doświadczalnych m ających na celu poszukiw anie sygnałów 
od cywilizacji pozaziemskich. P rzegląd ten  zaczyna się od roku 1960. 
Redaktorzy uzupełnili go do czerwca 1984. Zaw iera on ponad 40 prog
ram ów  badawczych. D aje dobry obraz w ysiłków  włożonych celem otrzy-



m ania drobnego choćby św iadectw a o istn ieniu  istot rozum nych w  Kos
mosie. i

Dziś zagadnienia, k tórym  było poświęcone om aw iane sym pozjum  tra k 
tow ane są jako zagadnienia naukow e. P rzy ję te  są specjalistyczne skróty: 
CETI (Com m unication w ith  Extraterrestria l Intelligence  — łączność z 
pozaziem skim i isto tam i rozum nym i), SETI (Search of Extraterrestrial 
Intelligence  — poszukiwanie pozaziem skich isto t rozumnych), ETI (Extra
terrestrial Intelligence  — pozaziem skie isto ty  rozumne), SCETI — so
cjologiczny aspekt łączności z pozaziem skim i istotam i rozum nym i. CETI 
kładzie nacisk na kom unikację z rozum nym i istotam i pozaziemskimi, 
SETI na tom iast na ich poszukiwanie.

Nie m ożna nie dopowiedzieć, że poszukiw anie odpowiedzi na za
gadnienia rozw ażane na ta llińsk im  sym pozjum  jest dziś przedm iotem  
sam odzielnej dyscypliny naukow ej o charak terze zarówno teoretycz
nym, jak  i eksperym entalnym . Je s t zupełnie jasne, że problem atyka 
CETI oraz SETI jest in terdyscyplinarna (według K. Bogdańskiego — 
transdyscyplinarna). Nic więc dziwnego, że w sym pozjum  b ra li udział 
fizycy, radiofizycy, astronom owie, astrofizycy, radioastronom ow ie, bio
lodzy, biofizycy, filozofowie i inni specjaliści, a  więc szeroki w achlarz 
specjalności naukowych.

Dwudziestopięcioletnie próby poszukiw ania życia w  Kosmosie nie 
dały — jak  dotąd — pozytywnych wyników. Tak było podczas trw an ia  
sym pozjum  i tak  jest do chwili obecnej. Podejm ow ane są jednocześnie 
próby naw iązania łączności z cyw ilizacjam i pozaziemskimi. W 1986 
roku  uczeni am erykańscy rozpoczęli realizację nowego, długofalowego 
program u z zakresu SETI. Przeszukiw any będzie cały zakres fal o 
m ałej i średniej częstotliwości. I chociaż Kosmos nadal milczy, nie 
znaczy to, iż jesteśm y jedynym i isto tam i in teligentnym i we Wszech- 
świecie.

Zasygnalizow ana pokrótce treść m ateriałów  z sym pozjum  w skazuje, 
że uczeni nie są zgodni co do istn ien ia  istot rozum nych w e W szech- 
świecie, jak  też możliwych sposobów kom unikacji z nimi. Jedn i z nich 
są — jeśli tak  m ożna powiedzieć — optym istam i pod tym  względem 
i w yrażają  przeświadczenie, że oprócz nas są isto ty  rozum ne w  Kos
mosie, drudzy zaś — nazw ijm y ich pesym istam i — przejaw iają duży 
krytycyzm  pod rozw ażanym  względem. Przyszłość przyniesie zapewne 
odpowiedź na te  pytania. Nie bardzo jednak  wiem y, kiedy ona n a
stąpi.

K siążka ukazała się z dużym  opóźnieniem, praw ie po pięciu latach 
od chwili odbycia się sympozjum. Nie znaczy to, aby była tym  sam ym  
pozycją przestarzałą. M ateriał w  nie j zaw afty można uznać za klasyczny 
w  odniesieniu do dyskutow anej na sym pozjum  problem atyki. A rtykuły  
są, z n a tu ry  rzeczy, krótkie. P rezen tu ją  jednak  — jak  pam iętam y — 
różnorodne stanow iska; podają rów nież wskazów ki bibliograficzne. Re
cenzowana praca okaże się pożyteczna nie tylko dla osób in te resu ją
cych się zagadnieniem  istn ienia istot rozum nych w  Kosmosie, ale także 
d la historyków  m yśli naukow ej, metodologów, filozofów przyrody. Dla 
tych ostatnich może służyć jako  doskonały m ateriał na sem inarium  
naukowe.
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