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Wstępne zapoznanie się ze 180 publikacjami ks. Szczepana Ślagi, 
które ukazały się w latach 1963-1995, pozwala stwierdzić, że poświęcone 
są one w przeważającej mierze problematyce istoty życia, jego powstaniu 
oraz ewolucji istot żywych1. Wymienione zagadnienia ujmuje nasz autor 
w aspekcie przyrodniczym, metabiologicznym i filozoficznym.

Niniejszy szkic ogranicza się do ukazania przede wszystkim 
przyrodniczych i filozoficznych aspektów  teorii abiogenezy.

„Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem  
człowieka jest jego wypowiedź” (Syr 27, J>). O dnosząc tę myśl do 
twórczości pisarskiej ks. prof. Szczepana Ślagi należy stwierdzić, że 
wszystkie jego wypowiedzi i opracow ania świadczą o niezwykłej 
pracowitości i erudycji au tora , o osobistym  zaangażow aniu nauko- 
twórczym osoby prawnej, uczonego i otaczanego szacunkiem  nau
czyciela akademickiego.

PRZYRODNICZE ASPEKTY BIOGENEZY

N asz au to r przedstawia najpierw bardzo starannie historię po 
glądów, które dotyczą genezy życia2. N astępnie ukazuje on nowsze

1 Zob. Ks. Szczepan Ślaga, Łódzkie Studia Teologiczne 1 (1991) 137-144.
2 Zob. Szczepan Ślaga: Teoria abiogenezy, w: Zarys filozofii przyrody ożywionej, 

pod redakcją ks. Stanisława Mazierskiego, Lublin 1980, 239-247; tenże: Ży- 
cie-ewolucja, w: Michał Heller, Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga: Zagadnienia 
filozoficzne współczesnej nauki, Warszawa 1980, 375-380; Kazimierz Kloskowski,



teorie przyrodnicze abiogenezy3 oraz w arunki jej przebiegu na 
pierwotnej Ziemi i w pierwotnej atm osferze, k tó ra  jego zdaniem 
składała się z C 0 2 i O4. Z  kolei w ielokrotnie omawia próby 
weryfikacji abiogenezy i przypom iona, że badania chondrytów  
węglistych potwierdziły m.in. natu ralną możliwość kompleksyfikacji 
i abiogennej polimeryzacji związków organicznych, k tó rą zakłada 
hipoteza H aldane’a 5.

Om awiając poglądy na powstanie życia A. C. U rey’a, którego 
uważa się za chem ika kosm osu, i w związku z tym syntezę am ino
kwasów w sym ulowanych przez M illera w arunkach prebiotycznych, 
ukazując fotolizę i w yładow ania elektryczne jak o  źródło energii 
życiotwórczej oraz krytykę hipotezy m etanow o-am oniakalnego skła
du pierwotnej atm osfery przez F. A belsona -  zdradza pewną dozę 
sceptycyzmu m etodycznego, gdy podkreśla, że trudno powiedzieć jak  
było rzeczywiście6.

Przedstaw ia też próby konfirm acji teorii ewolucji chemicznej 
i biochemicznej poprzez badania paleobiochemiczne, dotyczące 
skam ieniałości z okresu prekam bryjskiego.7. K onfirm acja tejże teorii 
może dokonyw ać się także poprzez badania egzobiologiczne, tj. 
analizę fizykochemiczną atm osfery i gruntu planet, m etody spekt
rofotom etrii i badania m eteorytów  zwanych chondrytam i węglis- 
tym i8. W  związku z tym należy zauważyć, iż nasz au to r twierdził 
w 1972 roku, że badania nad chondrytam i węglistymi nie dostarczyły

Szczepan Ślaga, Neopanspermia alternatywą abiogenezy?, w: Z  zagadnień filozofii 
przyrodoznawstwa i fllozofii przyrody, pod redakcją Mieczysława Lubańskiego
i Szczepana Ślagi, T. X III, Warszawa 1991, 108-113.

3 Por. Szczepan W. Ślaga: Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów, Studia
Philosophiae Christianae 3 (1967) 1, 193-210; tenże: Kosmochemiczne badanie 
początków życia. Studia Philosophiae Christianae 6 (1970) 2, 93-119; tenże: Spory 
wokół genezy materii organicznej, Studia Philosophiae Christianae 7 (1972) 2, 99-119; 
tenże: Teoria abiogenezy, 226-238; tenże: Życie-ewolucja, 388-392.

4 Por. Szczepan W. Ślaga: Harold Clayton Urey (1893-1981) i jego poglądy na 
powstanie życia, Roczniki Filozoficzne 32 (1984) 3, 259-271; tenże: Z  zagadnień 
filozofii przyrody, Studia Philosophiae Christianae 21 (1985) 1, 213-214.

5 Por. tenże: Kosmochemiczne badania początków życia, 115-119; tenże: Problem 
konfirmacji teorii abiogenezy w świetle badań Wowka nad wirusami, w: Z  zagadnień 
filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody pod redakcją Kazimierza Klósaka, t. 1, 
Warszawa 1976, 134-139; tenże: Teoria abiogenezy, 247-262; Życie-ewolucja, 384-388; 
tenże: U podstaw biosystemogenezy, Studia Philosophiae Christianae 23 (1987) 1, 
23-30, 37-42.

6 Por. tenże: Harold Clayton Urey (1893-1981) i jego poglądy na powstanie życia, 
267-268.

7 Por tenże: Teoria abiogenezy, 251-254; tenże: Życie-ewolucja, 384-386.
8 Por. tenże: Biochemiczne badania początków życia, 96-119; tenże: Komety a życie, 

Przegląd retrospektywny wybranych publikacji, Studia Philosophiae Christianae 21 
(1985) 1, 210-213; tenże: Teoria abiogenezy, 259-262; tenże: Życie-ewolucja, 385-386.



argumentów ani pro, ani contra istnieniu życia w kosmosie9. 
Wspomniana konfirmacja może dokonywać się również poprzez bada
nia z zakresu kosmochemii, dzięki której w 1970 roku wykryto pierwszy 
związek organiczny a możliwość tworzenia się takich związków w prze
strzeni kosmicznej potwierdzono laboratoryjnie10. Znana jest także 
konfirmacja teorii ewolucji chemicznej i biochemicznej poprzez syntezy 
laboratoryjne monomerów i polimerów organicznych .

W ostatnich latach próby weryfikacji teorii abiogenezy zostały 
skierowane na nowe tory poprzez prezentację różnych modeli 
stadium  przejściowego od m akrom olekuł organicznych do pojawie
nia się protokom órek12. W yróżnia się następujące m odele ewolucji 
przedkom órkowej13.

1) model koacerwatowy O p arin a14, 2) model m ikrosferowy S. W. 
F o x a15, 3) model sam orozwoju elem entarnych systemów katalitycz
nych (A. Rudenki)16, 4) H enry Q uastlera m odel pow stania o r
ganizacji biologicznej17, 5) M anfreda Eigena m odel sam oorganizacji 
m aterii i ewolucji m akrom olekuł biologicznych18̂

W artość wymienionych modeli ocenia ks. Sz. Ślaga następująco: 
„N ie oznacza to jednak, że faktycznie ewolucja w kierunku życia 
przebiegała na pierwotnej Ziemi według któregokolw iek z tych 
modeli. Tego prawdopodobnie nie będzie m ożna nigdy ustalić” 19.

METODOLOGIA SYSTEMOWA. PO D EJŚC IE  SYSTEMOW E

Rozwiązanie problemu abiogenezy nastąpi być może w przyszłości.
Nie stanie się to jednak  w ram ach jakiejś jednej dyscypliny 

naukowej lecz dzięki podejściu interdyscyplinarnem u20. Nie osiągnie

9 Por. tenże: Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach, Studia 
Philosophiae Christianae 8 (1972) 2, 118.

10 Por. tenże: Życie-ewolucja, 386-387; Kazimierz Kloskowski, Szczepan W. Ślaga, 
dz. cyt., 129-131, 141,151, 152.

" Por. Sz. Ślaga: dz. cyt., 387; tenże: Teoria abiogenezy, 236, 238, 247, 255-257; 
tenże: U podstaw biosystemogenezy, 37-49.

12 Por. K. Kloskowski, S. Ślaga, dz. cyt., 112-113.
13 Por. Sz. Ślaga: Życie-ewolucja, 388-392.
14 Por. tamże; tenże: Problem istoty życia w teorii abiogenezy A. Oparina, w: 

Z  zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody pod redakcją Kazimierza 
Kłósaka, t. 2, Warszawa 1979, 217-247.

15 Por. Szczepan Ślaga: Życie-ewolucja, 389; tenże: U podstaw biosystemogenezy, 
37-42; Kazimierz Kloskowski, Szczepan W. Ślaga, dz. cyt., 112-113.

16 Por. Szczepan W. Ślaga: Życie-ewolucja,, 389-390.
17 Por. tamże, 390; K. Kloskowski, S. W. Ślaga; dz. cyt., 113.
18 Por. tamże, 113, 128; Sz. W. Ślaga: Życie-ewolucja, 390-391.
19 Tamże, 391.
20 Por. Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga: Proces badawczy w aspekcie 

systemowym, Studia Philosophiae Christianae 16 (1980) 1, 151.



się właściwej (trafnej) interpretacji zgrom adzonego m ateriału po 
przez ujęcie atom istyczne, m echaniczne, redukcjonistyczne lub holis
tyczne.

A dekw atna interpretacja, k tó rą się postuluje, w inna opierać się na 
koncepcjach zwanych systemowymi (m etodologia systemowa), 
w których przez system rozumie się zbiór uporządkow anych w okreś
lony sposób elementów, k tóre wzajemnie są ze sobą powiązane 
i tworzą pewną całość21.

W edług ujęć systemowych badacz m a do czynienia właściwie nie 
z przedm iotem  jak o  takim , ale danym  i widzianym w kontekście 
aktualnej wiedzy22. Postaw a systemowa pozw ala unikać skrajności 
konw encjonalizm u lub operacjonizm u. „Pełne (bowiem) rozwiązanie 
jakiegokolw iek problem u naukow ego nie daje się uzyskać w ram ach 
jakiejś wyizolowanej nauk i” 23. Konieczne jest podejście typowo 
interdyscyplinarne i jednocześnie systemowo-całościowe. „N ie ist
nieją (bowiem! absolutnie wyizolowane problem y, ani nauki roz
wiązujące je  . Podejście systemowe winno być teoretycznym i eks
perym entalnym  paradygm atem  dla protobiogenezy25.

Zdaniem  ks. Sz. Ślagi systemowe ujęcia problem u abiogenezy 
pozw alają dostrzec cząstkow ą znajom ość środowiska prebiotycz- 
nego26. W iążą się też z testowaniem  modeli abiogenezy, k tóre również 
są cząstkowe . Nie ukazują bowiem pełnego obrazu ewolucji m aterii 
w kierunku pojaw ienia się życia28. „W ydaje się, że nie przezwyciężo
no do tąd  do końca tradycyjnego sposobu badania analityczno-mery- 
stycznego”29. Ujęcia analityczne i witalistyczne obciążone są niedo
statkam i30. W ydaje się, iż często zapom ina się, że isto tną cechą życia 
jest organizacja a nie sum a czynników. Trzeba więc szukać nadrzęd
nej całości. Paradygm atem  teorii systemów jest to, by z analiz 
elementów przechodzić na całość31. W  związku z tym należy pam ię
tać, iż nie m a przejścia od chaosu do porządku. Życie jako  porządek 
pow staje z uporządkow anego kosm osu. Nie jest tajem nicą, że świat 
nieożywiony wykazuje wysoki stopień uporządkow ania32. W  ślad za

21 Por. tamże, 142.
22 Por. tamże, 148.
23 Por. tamże, 151.
24 Tamże.
25 Por. Szczepan W. Ślaga: Założenia globalno-systemowego badania protobiogene

zy, Studia Philosophiae Christianae 4 (1968) 2, 214-218.
26 Por. tenże: U podstaw biosystemogenezy, 25-26.
27 Por. tamże, 21-25.
28 Por. tamże, 30.
29 Tamże.
30 Por. tamże.
31 Por. tamże, 34.
32 Por. tamże, 41.



uporządkowaniem  na poziom ie kosmicznym idzie uporządkow anie 
na poziomie prebiotycznym i biotycznym. Stąd ewolucję życia należy 
powiązać z ewolucją prebiotyczną, a tę ostatn ią z ewolucją W szech
świata33. Abiogeneza jest systemem dynam icznym. Ziem ia bowiem 
otrzym uje pierwiastki biogenne a procesy przekazyw ania inform acji 
znane są już obecnie w w arunkach abiotycznych .

PROBLEM ABIOGENEZY A W IRUSOLOGIA

W  początkowej fazie swych poszukiw ań rozwiązania problem u 
abiogenezy ks. Sz. Ślaga poświęcił wiele uwagi wirusologii . Sądził, 
że pewne światło na wymieniony problem  może rzucić teoria 
protobiontycznego pochodzenia wirusów. W trakcie analiz teorii 
struktury  wirusów doszedł on do wniosku, że supozycja jakoby 
wirusy były pierwotnie na Ziemi usam odzielnione, a w tórnie przy
stosowały się do pasożytniczego trybu  życia -  niewiele wnosi 
w sprawę powstania pierwszych organizm ów 36.

W związku z analizą badań  moskiewskiego w irusologa W ow ka, 
który prowadził doświadczenia nad powstaniem  wirusów fitopato- 
gennych, nasz autor rozważa za i przeciw m olekularnej i organizm al- 
nej teorii natury wirusów i dochodzi do w niosku, że nie m ożna im 
przypisywać właściwości życiowych. Stwierdza też, iż ze strony 
wymienionych doświadczeń nie uzyskano żadnego potw ierdzenia dla 
przyrodniczej teorii abiogenezy37.

Zdaniem  naszego au to ra  w odwiecznym sporze naukow ym  i filo
zoficznym, który dotyczy genezy życia, zm niejszono jakby  dystans 
pomiędzy materią m artw ą i żywą, skupiając uwagę badaczy na 
kwasach nukleinowych w w arunkach prebiotycznych i symbiotycz- 
nej teorii powstania kom órki38. O dwołując się do poglądów  Jean 
R ostanda podkreśla on jednak, że praw a naturalne, k tóre zrodziły 
życie i Wszechświat, ujęte filozoficznie, nie potw ierdzają ani nie 
zaprzeczają jakiejkolwiek tezie czy zasadzie filozoficznej . W spo
m niany dystans pomiędzy m aterią ożyw ioną a nieożywioną wciąż 
istnieje i nie wolno zapom inać o odrębności istot żywych, k tó ra  jest

33 Por. tamże, 41-43.
34 Por. tamże, 49-51.
35 Por. Szczepan W. Ślaga: Recenzja publikacji pt. ,.Geneza wirusów u Kazuo 

Yamafuji”, Studia Philosophiae Christianae 1 (1965) 1, 274-279.
36 Por. Szczepan W. Ślaga: Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów, Studia 

Philosophiae Christianae 3 (1967) 1, 223-227.
37 Por. Szczepan W. Ślaga: Problem konfirmacji teorii abiogenezy w świetle badań 

Wowka nad wirusami, 135-140.
38 Por. tenże: Z  problematyki genezy życia organicznego, Studia Philosophiae 

Christianae 3 (1967) 1, 328, 335, 343.
39 Por. tamże, 343.



skutkiem  świata m aterialnego w całości40. Idąc za opinią ks. K. 
K łósaka nasz au to r dochodzi do wniosku, iż problem  pochodzenia 
życia w równej mierze jest problem em  filozoficznym, co przyrod
niczym41.

ANTAGONISTYCZNE IN TERPRETACJE TEO RII POCHODZENIA ŻYCIA

W 1995 roku  przedm iotem  zainteresowań ks. prof. Sz. Ślagi stały 
się antagonistyczne interpretacje przyrody i pochodzenia życia. 
W związku z tym zwrócił on uwagę na to, że główną cechą systemów 
żywych jest odpow iednia ilość informacji. Odwołując się do opinii M. 
Lubańskiego wyjaśnia, że inform ację pojm uje jak o  trzeci obok 
m aterii i energii element struk tury  świata. Zaś pojawienie się życia 
jak o  początku sam oorganizującego się systemu i sam oreprodukują- 
cego się m echanizm u jest procesem  formacji inform acji ze wzras
tającą w artością42. Zdaniem  Eigena i K üppersa pochodzenie bio
logicznej inform acji jest synonimiczne do pochodzenia życia. Drugi 
z nich sądzi, iż znane są obecnie trzy interpretacje pochodzenia 
inform acji.

N asz au to r zw raca uwagę na dwie spośród nich: podejście 
teleologiczne i Darw inow sko-m olekularne. To ostatnie jest in terp
retacją fizyko-redukcjonistyczną. Pierwsze zaś z wymienionych sta
nowi interpretację antyredukcjonistyczną. K üppers zakłada bowiem, 
że selekcja jest zasadą, k tó rą  m ożna wyprow adzić z fizycznych cech 
m aterii. W ydaje się, że może to wyjaśnić fizyko-chemiczne p o 
chodzenie inform acji semantycznej poprzez odwołanie się do praw  
św iata nieożywionego. Przez to, co już powiedziano, krytycyzm 
K üppersa nie osłabia wysiłków Bohra, W ignera i Elsassera, zm ierza
jących do tego, by ukazać osobliwość istot żywych oraz ich au to 
nomię. K ażdy system biologiczny jest unikalną indywidualnością 
i w yjątkow ą złożonością. Należy on, jak  wszystkie systemy biologicz
ne, do  nieredukowalnej klasy obiektów  heterogenicznych. Zdaniem  
naszego au to ra  K üppers propaguje redukcjonizm  jak o  program  
m etodologiczny. Faktycznie jest to  redukcjonizm  teleologiczny.

Pozostaje do udow odnienia przyjm owane bez dow odu ontologicz- 
ne założenie, że przyroda nieożywiona i ożywiona stanow ią jedność

40 Por. tenże: Za i przeciw teorii abiogenezy, Studia Philosophiae Christianae 
6 (1970) 1, 127.

Por. tenże: Problem abiogenezy w ujęciu K. Klósaka, Studia Philosophiae 
Christianae 7 (1981) 1, 165.

42 Por. Szczepan W. Ślaga: Antagonistic interpretations o f  the nature and origin o f  
life, w: International Union o f  History and Philosophy o f  Science, 10th International 
Congress o f  Logic, Methodology and Philosophy o f  Science, Volume of abstracts, 
August 19-25, 1995 Florence Italy, x.



i że następuje ciągłe przechodzenie od jednej z wym ienionych do 
drugiej.

Redukcjonizm  Kiippersa prow adzi do uproszczenia całej złożono
ści procedur metodologicznych wyjaśniania w biologii. P rogram  
radykalnie redukcjonistyczny natom iast wydaje się być jednopozio
m ow ą logiką wyjaśniania.

Problem  początków życia i pow stania biologicznej inform acji 
wymaga uwzględnienia specyficznych pojęć i nie-unitarnej logiki .

PRZYRODNICZE I FILO ZO FIC ZN E ASPEKTY ABIOGENEZY

Problem atyka istoty życia jest jednym  z głównych nurtów  zaintere
sowań naukotwórczych ks. prof. Sz. Slagi. Tem u zagadnieniu 
poświęcił wiele uwagi w 1979 roku. Zm ierzając do w ydobycia 
i uchwycenia zasadniczej treści pojęcia życia, k tó ra  zaw arta jest 
w biochemicznej teorii abiogenezy, rozwijanej przez A. O parina, 
podkreśla, że przyrodniczy obraz życia wiąże się z rozważaniam i 
o charakterze filozoficznym44. Należy bowiem liczyć się z istnieniem 
założeń filozoficznych, k tóre m ogą tkwić u  podłoża wielu tw ierdzeń 
nauk  doświadczalnych. D orobek tych nauk  i fakty przyrodnicze 
m ogą otrzym ać taką lub inną interpretację filozoficzną. D o dwóch 
z możliwych odnosi się krytycznie. Stwierdza bowiem, że ani 
m aterializm  mechanistyczny, ani witalizm nie stworzył zadow alają
cego filozoficznie systemu myślowego, k tóry  wyjaśniłby problem  
abiogenezy45. Wydaje się, że tw ierdzenia tego rodzaju są w jakiejś ' 
mierze wyrazem sceptycyzmu m etodycznego, k tóry  przyjm uje au to r 
celem głębszego poznania prawdy.

W  1991 roku w związku z krytyczną oceną teorii pansperm ii 
kierowanej, którą propaguje F red Hoyle i C handra N . W ickram asin- 
ghe odrzucając zdaniem naszego au to ra  -  cały dorobek nauki, 
stwierdza on, że problem genezy życia pojawił się obecnie jak o  
nierozstrzygnięty. W yczerpujące i nie budzące wątpliwości wyjaś
nienie kwestii powstania życia wciąż jest spraw ą o tw artą46. M oże ona 
bowiem otrzymać różne interpretacje.

Zgodnie z tym można sądzić, że pozaziem ska lokalizacja życia nie 
może być w sposób absolutny w ykluczona47. M ożna również przyjąć 
taki w ariant, że zapoczątkowanie struk tu r białkowych następuje 
w w arunkach kosmicznych i pełna realizacja struk tury  życia na

43 Por. tamże, y.
44 Por. Szczepan W. Ślaga: Problem istoty życia w teorii abiogenezy A . Oparina, 248.
45 Por. tamże, 249.
46 Por. Kazimierz Kloskowski, Szczepan W. Ślaga: dz. cyt., 151.
47 Por. tamże, 154.



Ziemi48. Ale Ziem ia nie musi być jedynym  miejscem, w którym  
pojawiło się życie49.

PROBLEM  GENEZY ŻYCIA W U JĘCIU  FILOZOFICZNYM

Filozoficzną problem atykę abiogenezy ks. Sz. Ślaga ukazuje 
w interesujący sposób już w roku 1964. W yjaśnia on, że osnowa 
problem u abiogenezy streszcza się w przyjęciu możliwości przekształ
cenia się m aterii m artwej w żywą. Abiogeneza oznacza ten pierwszy 
krok, sam o przejście od m aterii nieożywionej do żywej. Filozoficzna 
analiza tego przejścia tj. genezy życia nie ogranicza się do ujęcia tylko 
warstwy przyrodniczej, samego układu pewnych w arunków , elemen
tów  czy zjawisk poprzedzających ukazanie się życia organicznego, 
lecz sięga dalej do  samych adekw atnych przyczyn sprawczych, które 
przez swe realne i aktualne działanie spowodowały zaistnienie 
i rozwój tego, co żywe. Sam orodne przekształcenie się m aterii 
nieożywionej w żywą jest jednym  z podstawowych ogniw w łańcuchu 
rozw oju m aterii w kierunku coraz to większej złożoności50. Rozwój 
ten zakłada możliwość pierwotnego form ow ania się związków 
organicznych w stosunkow o długim okresie czasu oraz pierw otną 
ewolucję m olekularną prostych substancji i związków organicznych, 
zm ierzającą aż do pojawienia się systemu, to  jest ustroju żywego. 
Z daniem  naszego au to ra  ogólny schem at wymienionych procesów 
przedstaw ia się następująco:

„Zw iązki nieorganiczne-»proste związki organiczne -»złożone 
związki organiczne -»wyizolowane systemy skorelow anych reakcji 
o w zrastającym  stopniu złożoności i niezależności-»istoty żywe jako  
oczekiwany i konieczny wynik ewolucji m aterii” 51.

W szystkie teorie o sam orodnym  pow staniu życia zakładają jawnie 
lub milcząco uznanie istnienia okresu abiotycznego w dziejach Ziemi 
oraz przekonanie (założenie), że „pierwsze istoty żywe były podobne 
tak  pod  względem składu chemicznego jak  i przem iany m aterii do 
obecnie istniejących organizm ów ” 52. Przyjęcie takiej hipotezy podo
bieństw a (the hypothesis o f  similarity) suponuje założenie, iż życie jest 
zjawiskiem stałym  (życie =  constans). Znam ienną cechą życia -  jak  
sądził ks. Wł. Sedlak -  jest konserw atyzm  struk turalny  przy jedno

48 Por. tamże.
49 Por. tamże, 155.
50 Por. Szczepan W. Ślaga: Podstawowe założenia i wartość teorii abiogenezy, 

Roczniki Filozoficzne 12 (1964) 3, 81.
51 Tamże, 82.
52 Tamże, 83.



czesnym ewolucjoniźmie m ikrochemicznym  substancji53. M etabo
lizm stanowi ciągłą wymianę substancji przy tożsam ości struk tu ral
nej życia.

PROBLEM ADEKWATNYCH PRZYCZYN

Problem  genezy życia w ujęciu filozoficznym dotyczy przede 
wszystkim ostatecznych racji i adekw atnych przyczyn istnienia tego, 
co jawi się jako  żywe. Zagadnienie to  staje się przedm iotem  różnych 
dyscyplin. Zdaniem ks. Sz. Ślagi filozoficzną problem atykę abioge
nezy podejmuje filozofia biologii, filozofia przyrody ożywionej 
i m etafizyka54. Pierwsza z wymienionych zajmuje się analizą logicz- 
no-metodologiczną i epistem ologiczną języka teorii abiogenezy. 
D ruga z kolei zmierza „do w yodrębnienia w przyrodniczym  ujęciu 
abiogenezy implikowanych treści ontologicznych” 55. Filozofia bytu 
tłumaczy fak t zaistnienia życia jak o  nowego bytu przez odwołanie się 
do Przyczyny Pierwszej, od której zależą w swym istnieniu i działaniu 
byty przygodne56.

Jeśli przyjmuje się opinię, że m ateria jest uporządkow ana i stwierdza 
się w niej, idąc za myślą P. Teilharda de Chardin, wzrastający stopień 
złożoności, to w związku z tym pojawiają się trudności natury 
energetycznej w dziedzinie (w zakresie) łączenia się m ono i polimerów 
w złożone związki molekularne. Trudności rodzi przede wszystkim 
sam proces ożywienia. W ydaje się m ało praw dopodobnym  zjawiskiem 
postulowane łączenie się sam orzutne am inokwasów w polipeptydy 
i białka. Co więcej białko nie musiało być punktem  startu  do życia. N. 
Pirie utrzymuje, że białko nie musiało być pierwotnym punktem  
wyjścia tworzącego się życia. Przyrodnicy wskazują na wiele innych 
substratów. U nas np. ks. W. Sedlak rozwinął teorię, k tóra mówi, że 
pierwotną formą życia był krzem i procesy silikosyntezy.57.

Przypominając stanowisko ks. K. K łósaka stwierdza ks. Sz. Ślaga, 
że przyrodnik może mówić językiem nauk indukcyjnych o stanach, 
okolicznościach, o następstwie zjawisk i w arunkach ich zaistnienia. 
M oże on twierdzić niewątpliwie, że „przy odpow iednim  układzie 
elementów i struktur m aterialnych pojaw iają się n iektóre zjawiska 
życiowe. Samo zaś pojawienie się tych zjawisk (...) nie przesądza 
jeszcze sprawy adekwatnej (przyczyny) genezy życia z m aterii” .

53 Por. W. Sedlak: Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów, Roczniki Filozoficzne 
7 (I960) 3, 71/74, 84, 101.

Por. Szczepan W. Ślaga: Życie-ewolucja, 392.
55 Tamże.
56 Por. tamże.
57 Por. Szczepan W. Ślaga: Teoria abiogenezy, 262-263.
58 Tamże, 263.



POZNANIE W ASPEKCIE „JA K ” I „DLACZEGO”

Powstanie życia dom aga się zaistnienia współmiernych adekw at
nych przyczyn, k tóre uzasadniałyby jego pojawienie się w porządku 
ontycznym. „B adania (natom iast) dotyczące ewolucyjnego porocesu 
organizow ania się m aterii żywej i nieożywionej stanowią opis 
następstw a zjawisk historii, w arunków  fizykochemicznych, atm o
sferycznych i kosmicznych, ale nie dostarczają wyjaśnienia faktu 
pojawienia się życia. N adal w płaszczyźnie filozoficznej pozostaje 
pytanie, jak  wytłumaczyć fak t uorganizow ania, sam o występowanie 
tego uorganizow ania m aterii” 59.

N ie m ożna poprzestać na samym przyrodniczym  opisie zjawisk 
w aspekcie „ jak” . Tego opisu hipotetycznego procesu nie m ożna 
nazwać przyczyną. F ilozof bowiem szuka przyczyn najgłębszych, 
ostatecznych, starając się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego cokol
wiek istnieje? W  poznaniu filozoficznym chodzi o odpowiedź na 
pytanie, czy w skazane przez nauki przyrodnicze elementy m aterialne 
oraz mechanizm y mogły wyłonić z siebie now ą rzeczywistość, życie, 
którego natu ry  nie da się zredukow ać do s truk tu r antecedensów. 
„W iększość kierunków  filozoficznych zgodna jest w tym, że sama 
m ateria nie w ystarcza do wyjaśnienia genezy życia” 60.

FILO ZO FICZNY  PROBLEM  M O ŻLIW OŚCI POWSTANIA ŻYCIA

N asz au to r przypom ina, że większość starszych neoscholastyków 
opow iada się w swych argum entacjach za tezą o niemożliwości 
metafizycznej abiogenezy. Należeli do nich m.in. T. M. Zigliara 
(1889), k tóry  twierdził, że generatio spontanea jest absurdem  z m eta
fizycznego punk tu  widzenia61, J. U rrab u ru  (1904), k tóry  sądził, że 
sam orództw o jak o  nienaukow e jest sprzeczne z faktam i62, A. Gemelli 
(1910), który  mówi, że nauka nie daje żadnych podstaw  do tego, by 
taki proces uznać za możliwy63, D. B arbedette (1923), który twierdzi, 
że L. Pasteur wcale nie dow iódł niemożliwości sam orództw a, a jedy
nie to, że faktycznie nie występuje ono obecnie64, C. F rank  
(1926), k tóry  twierdzi, że badania naukow e nie wskazały dotąd 
żadnego sam orództw a65.

59 Tamże, 264.
60 Tamże.
61 Por. tamże, 267.
62 Por. tamże.
63 Por. tamże.
64 Por. tamże, 268.
65 Por. Szczepan W. Ślaga: Życie-ewolucja, 393.



Większość z wymienionych powołuje się na zasadę przyczynowo- 
ści, k tó ra mówi o proporcjonalności sku tku  do swej przyczyny. 
„M ateria martwa nie m ogła ani teraz ani w przeszłości wytworzyć 
życia jak o  czegoś istotnie wyższego i doskonalszego od niej” 66.

Po drugiej wojnie światowej o niemożliwości abiogenezy mówili 
m.in. P. Denis, F. Paalmes, J. M unoz, G. Bosio, sprow adzając 
dyskusję na temat przejścia z m aterii nieożywionej do ożywionej na 
teren walki z mechanicyzmem, m aterializm em  i ewolucjonizmem 67.

MOŻLIWOŚĆ METAFIZYCZNA ABIOGENEZY

O metafizycznej możliwości abiogenezy mówią: K. K łósak, A. 
R oldan, A. Munier i F. Selvaggi. N iektórzy z nich twierdzą, że 
właściwości, które są przyczyną odrębności istot żywych, stanow ią 
skutek złożonej organizacji elementów struk tu r i dynam izm u materii. 
„Isto tna  dla życia organizacja m ogła pojawić się pod wpływem 
działania czynników m aterialnych, jak o  skutek świata m aterialnego 
w całości” 68. Natomiast D. D ubarle i M. G rison opow iadają się za 
pewną ciągłością pom iędzy światem ożywionym i nieożywionym, 
nawet w sensie ontycznym. Twierdzą oni, że m ateria jest jakoś 
w możności do życia i wykazuje tendencję w kierunku życia69. 
K osm os mógł być obdarzony przez A bsolut m ożnością w ytwarzania 
życia.

Koncepcję witalnych potencjalności, k tóre tkw ią w m aterii, roz
winął na polskim gruncie ks. K. K łósak. W ielu sądzi, że w przypadku 
przejścia z tego, co nieożywione, do tego, co ożywione, nie m ożna 
mówić o dysproporcji między przyczyną a skutkiem , ponieważ ta 
sama m ateria pierwsza, będąca w m ożności względem różnych form  
substancjalnych, jest tworzywem zarów no ciał m artwych jak  i ży
wych. Wszystkie rozważania, k tóre dotyczą metafizycznej m ożliwo
ści abiogenezy, zamyka ks. Sz. Ślaga stwierdzeniem: „W ydaje się, że 
opowiedzenie się za teorią abiogenezy (...) pozostaje w zgodności 
z Tom aszow ą teorią przyczynowania życia. W  myśl tej teorii 
abiogeneza jest możliwa pod warunkiem  istnienia adekwatnych 
przyczyn powodujących zm iany w świecie. W arunek ten spełnia (.·.) 
założenie współudziału przyczyn naturalnych z wpływem Przyczyny 
Pierwszej” 70. Możliwe jest więc przejście ze świata m artw ego do 
żywego bez naruszania prawom ocności zasady przyczynowości71.

66 Tamże, 393.
67 Por. tamże, oraz Sz. W. Ślaga, Teoria abiogenezy, 269.
68 Tenże: Życie-ewolucja, 393.
69 Por. tamże.
70 Tamże, 394.
71 Por. Szczepan W. Ślaga: Teoria abiogenezy, 270.



W porządku przyczyn w tórnych (drugich) bowiem, zgodnie ze 
stanowskiem  Tom asza z Akwinu, możliwe jest daleko posunięte 
działanie przygotowawcze do pojawienia się życia. W m aterii doko
nują się pewne przem iany, k tóre predysponują do wyłonienia się 
nowej formy. Tego rodzaju przem ian predysponujących m ogą 
dokonać przyczyny drugie, substancje, k tóre są naturalnym i przy
czynami sprawczymi. Zbliżone do tego stanow iska zajmują: J. A. 
Zahm , S. R einstadlaer, A. P iro tta , D. Sertillangears, H. Terrier, M. 
G rison, J. Carles i A. Bauchau72. Ks. Sz. Ślaga konkluduje: „Przyj
m ując w systemie perypatetycko-tom istycznym  istnienie zasady 
życiowej w organizm ach jak o  podstaw y ich wewnętrznej aktywności 
witalnej, nie zaprzecza się zasadzie przyczynowości wraz z jej prawem  
synonimii ani też różnicom  między m aterią m artw ą i żywą, gdy 
uznaje się możliwość abiogenezy”73. Przywołuje też opinię D. 
Salm ana, k tóry  sądzi, że właściwości, będące podstaw ą odróżnienia 
istot żywych od m aterii nieożywionej, nie są wynikiem sił zewnętrz
nych względem m aterii, jak  chcą witaliści, lecz skutkiem  złożonej 
organizacji, k tó ra m ogła pojawić się „pod wpływem działania 
czynników m aterialnych jak o  skutek świata m aterialnego w cało
ści” 74. W  związku z tym ks. prof. Ślaga skłonny jest mówić o „pewnej 
ciągłości zjawiskowej, a może i genetycznej między m artw ym  i ży
wym ” 75. Odwołując się do teorii ak tu  i możności przypom ina on, że 
ks. K. K łósak już w 1948 roku dowodził, że teoria abiogenezy nie 
zawiera metafizycznej sprzeczności i niemożliwości. „Jeżeli (bowiem) 
życie organiczne w sensie substancjalnym  oraz przypadłościowym  
pojm uje się jak o  ak t m aterii, i to  jako  akt, k tóry  pod żadnym  
względem nie posiada bytow ania samodzielnego od m aterii, trudno 
nie przyjąć, żeby to życie nie mogło się znajdow ać w m aterii w stanie 
potencjalnym , to  znaczy tak , żeby m ateria nieożywiona była w pew
nych w arunkach uzdolniona do sam orzutnego w ydania z siebie życia 
organicznego w akcie76.

TOM ASZA Z AKWINU TEORIA PRZYCZYNOWANIA ŻYCIA

Wiele uwagi poświęca ks. prof. Sz. Ślaga założeniom doktryny 
sam orództw a według św. Tom asza z Akwinu, k tóry  uwzględnia 
wpływ pewnych czynników ziemskich na pojawienie się pierwocin 
życia. W  płaszczyźnie rozum ow ania metafizycznego wyjaśnia on, że

72 Por. tamże.
73 Tamże, 394.
74 Tamże, 271.
75 Tamże.
76 Kazimierz Kłósak: M yśl katolicka wobec teorii samorództwa, Kraków 1948, 19.



elementy ziemskie na m ocy danych im przez Stwórcę sił, odgrywają 
rolę czynnika narzędnego.

O parta  na nauce o złożonej strukturze bytu z ak tu  i możności, 
m aterii i formy, istnienia i istoty, Tom aszow a teoria przyczynowania 
życia wskazuje na możliwość daleko posuniętej ewolucji. M ateria 
pierwsza bowiem i form a substancjalna w chodzą w skład struktury  
zarów no martwej, jak i żywej materii. F orm a substancjalna istot 
żywych {principium vitale) jak o  m aterialna jest wewnętrznie zależna 
od m aterii pierwszej. F o rm a ta może zawierać się w niej w stanie 
potencjalnym  i wyłonić się z niej przy zaistnieniu odpowiednich 
dyspozycji. Potencjalność m aterii pierwszej w arunkuje bowiem 
zmienność i ewolucję77. Tom asz nie w aha się przyznać bytom  
stworzonym , daleko idącej przyczynowości. Przyznając im działal
ność sprawczą, nie um niejsza działalności Boga jak o  Pierwszej 
Przyczyny. Im doskonalej działają przyczyny drugie (byty stw orzo
ne), zależne w istnieniu od A bsolutu i działające m ocą, k tó rą  od 
Niego otrzymały, tym większa musi być m oc Boga78. M oc stwórcza 
udzielona elementom m aterialnym  uzupełnia w wewnętrzny sposób 
naturalny niedostatek przyczyn drugich świata m aterialnego. Wszys
tkie one m uszą mieć rację ostateczną swego istnienia. W  tym 
kontekście należy rozumieć następującą wypowiedź ks. Sz. Ślagi: 
„D la filozofa początek życia staje się zrozum iały, gdy przyjmie rację 
dostateczną jego zaistnienia” 79.

Jego analizy zmierzają w kierunku odkrycia przyczyn sprawczych 
zaistnienia ożywionego bytu. T o ujęcie zagadnienia pochodzenia 
życia w wymiarze filozoficznym winno wiązać się z ujęciami w aspek
cie przyrodniczym. Ujęcia te jak o  kom plem entarne tw orzą razem 
„dopełniający się obraz poznawczy genezy życia organicznego” 80.

ABIOGENEZA WOBEC STW ORZENIA ŻYCIA

Teza o pośrednim i nieznoszącym funkcjonow ania praw  przyrody 
działaniu stwórczym poprzez siły tkwiące w m aterii sięga swymi 
korzeniam i do poglądów G rzegorza z Nyssy i teorii zasad nasiennych 
(rationes seminales) św. A ugustyna81. Bóg mógł wyposażyć m aterię 
w potencjalności witalne, zdolne do wyłonienia życia przy odpow ied
nich w arunkach. Takie ujęcie nazywa ks. K. K łósak energetyzmem

77 Por. A. M. Krąpiec: Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1978, 365.
78 Por. A. Slomkowski: Problem pochodzenia człowieka, Poznań 1957, 217.
79 Sz. W. Ślaga: Teoria abiogenezy, 276.
80 Tamże, 277.
81 Por. J. Łukomski: Problem ewolucjonizmu, Collectanea Theologica 41 (1971) 2, 

65.



teizmu kreacjonistycznego82. Idea kreacjonistyczna uwzględnia n a tu 
ralną sprawczość bytów m aterialnych w zapoczątkow aniu życia 
i odwołuje się do w spółudziału Przyczyny Pierwszej i przyczyn 
naturalnych. Stanowi to  pojęcie stw arzania typu ewolucyjnego.

W swej ewolucyjnej wizji W szechświata P. Teilhard de C hardin 
przyjmuje, iż życie jest skutkiem  działania Przyczyny Pierwszej 
i ewolucji świata, w którym  żyjemy. W yjaśniając kwestię genezy życia 
i pochodzenia człowieka podtrzym uje on tezę kreacjonizm u bezpo
średniego83. Podobnie A. D. Sertillanges wskazuje na ścisłe pow iąza
nie przyczynowości stwórczej z aktyw nością przyczyn w tórnych84.

Ks. Sz. Slaga odwołuje się też do poglądów  K. R ahnera. D ziałal
ność transcendentnej zasady świata i działania stworzeń, tzn. Boga 
względem rzeczywistości, łączy ten teolog „z równoczesnym, bezpo
średnim  działaniem  przyczyn w tórnych, którym  udziela m ocy spraw 
czej tak, że te ich działania są zawsze aktywnym  przekraczaniem  
siebie i stawaniem  się czymś więcej” 85. Om aw iając problem atykę 
stworzenia życia nasz au to r nie wspom ina -  co wydaje się być 
zaskakujące -  ujęć tej kwestii przez C laude’a T resm ontan ta 6. 
Odwołuje się natom iast do poglądów  ks. L. W ciórki87. Analizy 
wymienionego problem u zam yka następującym i stwierdzeniami: 
„Zycie jak o  nowy sposób istnienia i now a ontologicznie form a bytu 
jest bezpośrednim  i łącznym skutkiem  podwójnej sprawczości stw ór
czego działania Pierwszej Przyczyny i wpływu przyczynowego czyn
ników m aterialnych. U kazana koncepcja kreacjonizm u bezpośred
niego zdaje się niwelować w planie metafizycznym rodzące tyle 
sporów  przeciwstawianie pom iędzy ewolucją i stw arzaniem ” 88.

Dziesięć lat przed zakończeniem  swej kariery naukowej ks. Sz. 
Ślaga w ypowiada się na tem at teorii neo-pansperm ii, k tó rą p ropagu
je Hoyle i W ickram asinghe, oceniając ją  jak o  antydarw inow ską. 
Jednocześnie odnosi się krytycznie do następujących twierdzeń z nią 
związanych: W zrost inform acji i zm iany genów pochodzą z kosm osu; 
W tym, co żywe dokonuje się nie grom adzenie drobnych zm ian, ale 
dodaw anie nowego m ateriału dziedzicznego z kosm osu; Rachunek

82 Por. Szczepan W. Ślaga: Życie-ewolucja, 395.
83 Por. K. Kłósak, Teoria kreacjonistycznych początków duszy ludzkiej a współczesny 

ewolucjonizm, Analecta Crac. 1 (1969) 46-50; por. Thaddaeus Kucia: Filozofia 
biogenezy, Londyn 1981,.42-43, 49, 52-57.

Por. Sz. W. Ślaga: Życie-ewolucja, 397.
85 Tamże, por. T. Kucia: dz. cyt., 85-86, 90-112.
86 Por. tamże, 113-153.
87 Por. L. Wciórka: Ewolucja i stworzenie. Próba reinterpretacjiproblematyki ewolucji 

i stworzenia na podstawie^ tomistycznej koncepcji partycypacji, Poznań 1976, 80.
88 Por. Szczepan W. Ślaga: Życie-ewolucja, 398; por. tenże: Ewolucjonizm-kreac- 

jonizm a panspermia, Studia Philosophiae Christianae 20 (1984) 2, 126.



prawdopodobieństwa świadczy przeciw możliwości pow stania życia 
przez przypadek; Potencjał życia jest kosmiczny a realizacja ziems- 
ka89.

Oceniając z punktu widzenia filozoficznego stanow isko H oyle’a 
i W ickram asinghe’a stwierdza, że koncepcja wymienionych autorów  
wiąże się z ich własnymi pom ysłam i kreacjonizm u, który nie m a nic 
wspólnego z chrześcijańską dok tryną90. P onadto  należy pam iętać, że 
wspom niana koncepcja, w której utożsam ia się stwórcę życia z „in
teligencją” i Wszechświatem zasługuje na m iano panteistycznej91.

N a koniec przypomina, że dok tryna kreacjonizm u w filozofii 
tomistycznej nie służy do zatykania dziur w naszej wiedzy przyrod
niczej .

LES ASPECTS PHILOSOPHIQUES ET NATURELS DE LA THÉO RIE 
DE L’ABIOGÉNÈSE DANS LES PUBLICATIONS DE KS. SZ. ŚLAGA

Résumé

Dans l’opinion de ks. Ślaga on a presque diminué la distance entre la matière morte 
et vive ce qui était toujours le sujet de la controverse scientifique et philosophique 
concernant le problème de la genèse de la vie en concentrant l’attention des chercheurs 
sur les acides nucléiques dans les conditions prébiotiques et sur la théorie symbiotique 
de la formation de la cellule. En parlant des interprétations antagonistes de la théorie 
de la biogénèse l’auteur maintient qu’on doit traiter l’information comme le troisième 
élément, après la matière et l’énergie, de la structure de l’univers. Il comprend 
l’apparition de la vie comme un procès de la formation de l’information avec la valeur 
grandissante. D ’après lui l’approche systémique doit être un paradigme théorique et 
expérimental pour la protobiogénèse.

Un naturaliste peut parler la langue des sciences inductives seulement quand il parle 
des états, des circonstances, de la suite des phénomènes et des conditions de leur 
existance. Mais seule l’apparition de ces phénomènes ne préjuge pas encore des raison 
définitives et des causes adéquates de la transformation autogène de la matière 
non-animée en vive ce qui est métaphysiquement possible. Une organisation essentielle 
pour la vie a pu apparaître comme le résultat de l’univers materiel en entier. On peut 
y ajouter la conception des potentialités vitales qui sont enfoncées dans la matière.

La conception philosophique de l’abiogénèse, ainsi présentée, reste en harmonie 
avec la théorie de la causalité de la vie qui était élaborée par St. Thomas d’Aquin.

89 Por. tamże, 118-121; por. K. Kloskowski, Sz. W. Ślaga: dz. cyt., 128-138.
90 Por. Szczepan W. Ślaga: Ewolucjonizm-kreacjonizm a panspermia, 124.
91 Por. tamże, 125.
92 Por. tamże, 126.


