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Nie można nie podkreślić ogromnego w kładu A utora włożonego 
w  przygotowanie Antologii. Już sam w ybór fragm entów  przy istn ie ją
cych tłum aczeniach nie jest spraw ą prostą. Tu dochodzi jeszcze tru d  
przekładu wielu pozycji do te j pory niedostępnych w języku po lsk im 4. 
Instruk tyw ne jest podawanie daty  pierwszego w ydania dzieła, z którego 
pochodzi zamieszczony w tłum aczeniu fragm ent. Duży ładunek in for
m acji zaw ierają również uwagi w  odnośnikach. W skazują one na 
olbrzym ią wiedzę z zakresu h istorii m atem atyki A utora recenzowanej 
pracy.

Z Antologii skorzystać mogą zarówno m atem atycy in teresu jący  się 
dziejam i nam ysłu nad „na tu rą” m atem atyki, jak  także filozofowie oraz 
laicy. W szystkim, a szczególnie tym  ostatnim , recenzow ana książka ukaże 
m atem atykę jako składnik ściśle związany z naszym codziennym życiem, 
aczkolwiek nie zawsze zdajem y sobie z tego sprawę.

Podsum ujm y: To co zrobiono, zostało dobrze zrobione. Chciałoby się 
wpraw dzie, by Antologia  była pełniejsza. Ale przecież trzeba się liczyć 
z realiam i. Badrzo nieliczne błędy d rukarsk ie nie są w arte  wspom nienia 
i wyliczania. Recenzent ufa, że nie trzeba będzie zbyt długo ocze
kiwać na ukazanie się drugiego poszerzonego i poprawionego w ydania 
Antologii.

M ieczysław Lubański

K rishna Swamy: Physics of Comets, S ingapore 1986, ss. XIV +  273, 
W orld Scientific Publishing Co.

Pojaw ienie się w 1986 roku kom ety okresowej Halleya poprzedzone 
zostało w ieloletnim i intensyw nym i przygotowaniam i zarówno od strony 
teoretycznej, jak i technicznej zw iązanej z planam i w ysłania w  jej k ie
runku  aparatu ry  badawczej. M obilizacja św iata naukowego i w szystkich 
w ażniejszych ośrodków astronom icznych doprowadziła do utw orzenia 
m iędzynarodow ej agencji koordynującej obserw acje kom ety Halleya (In 
ternational Hailey W atch  — IHW) a następnie w ysłania próbników 
(japońska sonda Planet-A; Giotto — sonda E uropejskiej Agencji Kos
m icznej ESA; radzieckie Vega-1 i Vega-2) z w ielorakim i urządzeniam i 
pomiarowym i. P racy tych urządzeń tow arzyszą naziem ne badania ko
m ety. A ktualnie trw a ją  żm udne analizy uzyskanych wyników.

W ścisłym związku ze w skazanym i przygotow aniam i i sam ym  prze
biegiem badań pozostaje znaczny wzrost liczby publikacji na tem at 
na tu ry  i pochodzenia komet, także w naszym  k ra ju  (por. m. in. К. Ziół
kow ski: Bliżej kom ety Halleya, W arszawa 1985; A. M arks: Pod znakiem  
kom ety, Katowice 1986; K. Schilling: K osm iczny gość — Kom eta Halleya, 
W arszawa 1985).

Do tego kręgu publikacji zaliczyć należy także om awianą pracę 
K rishny Swam y’ego z Tata In stitu te  of Fundam ental Research  w Bom 
baju. Pom yślana została jako podręcznik trak tu jący  o podstawowych 
zasadach fizycznych odnoszących się do różnych zjaw isk kom etar- 
nych. Mimo te j deklaracji zrozumienie podręcznika wym aga znajo

4 W yjątkiem  jest praca R. D edekinda pt. S te tigke it und irrationale 
Zahlen, k tó ra  ukazała się w W arszawie w roku 1914 w tłum aczeniu 
S tefana Straszewicza.



mości, przynajm niej na średnim  poziomie, podstaw  fizyki i astronom ii. 
Opłaca się jednak tru d  podążania za tokiem  analiz i rozw ażań Autora, 
k tóry  stopniowo w prow adza czytelnika w  ta jn ik i wiedzy kom etarnej. 
Nie w dając się w szczegółową prezentację bogatych w treść kolejnych 
rozdziałów książki, wskażm y jedynie same problem y, które zostały 
poruszone. Po w prow adzeniu o charakterze historycznym  (rozdz. 1) 
Swamy om awia dynam ikę orbit kom etarnych (rozdz. 2), aspekty 
fizyczne i m etody badania kom et (rozdz. 3), charak terystykę linii w id
mowych (rozdz. 4), widmo głowy kom ety (rozdz. 5), modele teoretyczne 
w ytw arzania gazów z m olekuł m acierzystych (rozdz. 6), charak terystykę 
w arkocza pyłowego, rozdz. 7), teorię rozbłysku kom et (rozdz. 8), natu rę  
cząstek pyłowych i zjaw iska polaryzacji (rozdz. 9), w arkocz jonowy 
i jego w spółdziałanie z w iatrem  słonecznym (rozdz. 10) oraz skład 
fizykochemiczny i s tru k tu rę  jąd ra  kom ety (rozdz. 11).

Nieco inny charak ter posiadają kolejne trzy  końcowe rozdziały tra k 
tu jące o genezie kom et (rozdz. 12), o ich stosunku do innych ciał nie
bieskich (rozdz. 13) oraz o problem ach i perspektyw ach badań kom ety 
H alleya (rozdz. 14).

Na m arginesie różnych poglądów na tem at pochodzenia kom et A utor 
wypow iada tw ierdzenie, że skoro nasza wiedza kom etarna opiera się 
na znajomości ewolucji nowych kom et w yłaniających się z tzw. chm ury 
Oorta, wobec tego cały problem  pochodzenia kom et zredukować można 
do genezy chm ury Oorta. W tym  zakresie przyjm uje się bądź między- 
gwiazdową genezę komet, bądź ich pochodzenie w ew nątrz system u sło
necznego; w tym  ostatn im  przypadku przyjm uje się znów m echanizm 
form ow ania się kom et bądź przez „w ychw yt”, bądź dzięki procesom 
erupcji. Wielość istniejących hipotez w skazuje na to, że nadal nie 
możemy definityw nie rozstrzygnąć problem ów dotyczących miejsca, 
czasu i sposobu pow stania komet. Można jedynie powiedzieć, że obec
ność n iskotem peraturow ych substancji lotnych w  kom etach w skazuje 
na ich tworzenie się w  zimnych rejonach środowiska międzygwiazdo- 
wego lub na peryferiach układu słonecznego. W edług przekonania w ięk
szości badaczy geneza kom et w jakiś sposób wiąże się z pow staniem  
naszego układu słonecznego. W skazują na to liczne podobieństw a komet 
do składu m eteorytów  i asteroidów. Niektórzy badacze przyjm ują, iż 
niektóre przynajm niej kom ety po „w yparow aniu” przestają być aktyw ne 
a ich szczątkowe jąd ra  sta ją  się asteroidam i, których fragm enty z kolei 
mogą stać się m eteorytam i. Niezależnie od sugestii dotyczącej tego ro
dzaju genezy przyjm uje się, że podobnie, jak  pewne anom alie m eteo
rytowego składu izotopowego pierw iastków  tlenu, neonu, ksenonu mogą 
stanowić re lik t m aterii protosłonecznej lub m iędzygwiazdowej, tak  samo 
skład chemiczny i izotopowy kom et w skazuje na to, że m ateria  ko
m etarna stanowi p ierw otne i praw ie niezmienione tworzywo pyłowo- 
-gazowe, z którego powstało Słońce i system planetarny. S tąd doniosłość 
badania tego typu m aterii dla w yjaśn ian ia genezy system u słonecznego. 
Cząstki deszczu meteorowego, wiązanego zwykle z przejściem  komet, 
w ykazują znaczne podobieństwo do ziaren pyłowych pochodzenia poza
ziemskiego. Podobnie, jak  sam e kom ety czy m eteoryty węgliste, zawie
ra ją  szereg pierw iastków  biogennych (H, C, N, O) i związków organicz
nych (HCN, CH3CN, C 0 2, H20), w  które mogła być wzbogacona pier
w otna Ziem ia zapoczątkowując tu  procesy ewolucji biochemicznej. 
W szystko to w skazuje na słuszność w stępnej uwagi A utora, że bada
cze żywo in teresu ją się kom etam i ze względu tak  na nie same, ich



budowę i własności, jak i ze względu na ich stosunek do innych ciał 
system u słonecznego.

W kontekście intensyw nych badań nad pochodzeniem układu sło
necznego i rozwojem wszechświata, a także w ysuw anym i na nowo kon
cepcji pansperm ii k ierow anej (Crick) czy genezy w irusów  i bakterii 
w  jądrach  kom et (Hoyle, W ickramasinghe), książka K. Swam y’ego do
starcza rzetelnych inform acji o tych niezwykłych ciałach niebieskich, 
jakim i są komety.

Takie zaś problem y, jak pow stanie św iata czy pochodzenie życia, 
nie były i nie są obce również filozofom. R efleksja filozoficzna nad 
tym i w ielkim i problem am i nie może jednak być dokonyw ana w  ode
rw an iu  od ogólnego obrazu św iata tworzonego przez przyrodników. 
L ek tu ra  om awianej książki dostarczy z pewnością szeregu elem entów 
takiego obrazu i to tym  bardziej, że pod względem treściow ym  znacz
nie w ykracza poza ram y określone w tytule.

Szczepan  W. Slag a

Teresa Scibor-Rylska: Tajem nice uorganizowania żyw ej kom órki (Pro
blem y życia i oragnizacji, 2), W arszaw a 1986, IW Pax, ss. 512.

Dzięki dokonującym  się w  ostatnich la tach  postępom badawczym 
biologia zm ieniła w yraźnie swe oblicze i zajęła czołowe m iejsce wśród 
nauk przyrodniczych. W ielkie osiągnięcia biologii współczesnej, uw a
runkow ane rozwojem nowych technik eksperym entalnych, dają pod
staw ę niektórym  teoretykom  do m ówienia o zapoczątkowaniu ery  bio
logii. W nikając w ta jn ik i życia i poznając subtelne m echanizm y pro
cesów życiowych, k tóre są przecież istotne także dla organizm u czło
w ieka, biologia sta je się — w stosunku do fizyki — nauką dom inującą 
a zarazem  bardziej ludzką, zhum anizowaną. Poprzez w ielorakie badania, 
zwłaszcza w  zakresie biologii m olekularnej, ekologii, biologia stw arza 
nowe możliwości, m. in. ingerencji w  funkcjonow anie oragnizmów, le
czenia w ielu chorób, uzyskiw ania nowych źródeł zasobów żywnościo
wych, przeciw staw iania się degradacji środowiska związanej z eks
pansją techniki czy gospodarką rabunkow ą; jednym  słowem zapew nia 
zachowanie gatunku ludzkiego i odpowiednie w arunki życia człowieka. 
W szystko to  dowodzi, że biologia w sposób widoczny w pływ a na sposób 
życia, nasze postawy i pogląd na świat.

W świadomości przeciętnego człowieka problem y tego rodzaju są 
kształtow ane najczęściej przez środki masowego przekazu, a znacznie 
m niej w oparciu o rzetelne stud ia czy choćby przez lek turę dobrych 
książek popularnonaukow ych. W śród publikacji dostępnych dla szer
szego grona czytelników spotkać m ożna takie, k tóre tra k tu ją  o n a jb a r
dziej podstawowych właściwościach św iata żywego, o jego struk turze , 
rozw oju oraz o m iejscu w  nim człowieka. Do tego typu  publikacji 
zaliczyć trzeba bez w ątpienia książkę Teresy Scibor-Rylskiej (1912—1985) 
n a  tem at uorganizow ania żywej kom órki będącej najm niejszym  układem  
żywym, jednostką struk tu ralno-funkcjonalną organizmu. W raz z po
przednio w ydaną pracą Scibor-Rylskiej Porządek i organizacja w  p rzy 
rodzie (W arszawa 1974, Pax; por. moją recenzję te j książki W poszu


