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Wszechświat jest skomplikowanym miejscem. Zadaniem nauki jest modelowanie 

działania przyrody i przekształcanie naszego zrozumienia w coś 

użytecznego. Ogólnie rzecz biorąc, modelowanie to działa na zasadzie 

redukcjonistycznej: nauka jest najlepsza, gdy pozornie skomplikowane procesy w 

przyrodzie można zrozumieć za pomocą uproszczonych równań i hipotez. Jeśli 

chodzi o fizykę, generalnie działa to całkiem nieźle. Podobnie z chemią, pomimo 

pewnych wyjątków od ogólnych zasad. Ale jeśli chodzi o biologię, jej złożoność 

wydaje się całkowicie oszałamiająca.      

W tej książce autor zmaga się z rozbieżnością między prostymi zasadami ewolucji 

przez dobór naturalny, a ogromem zadania, gdy próbuje z powodzeniem 

zastosować te przyjęte zasady w procesach biologicznych. Wojciech Kulczyk nie jest 

przekonany, że zasady ewolucyjne są w stanie wyjaśnić złożone formy życia. Jako 

fizyk z doktoratem nauka nie jest mu obca. Jego pisarstwo jest jasne i erudycyjne, 

demonstrując silne zrozumienie wielu nauk. Pozostaje jednak zasadniczo zdumiony 

ewolucją złożonego życia na Ziemi, a w szczególności tym, jak mogło powstać  przez 

przypadek.    

Kulczyk uważa za wysoce prawdopodobne, że do rosnącej złożoności życia na 

Ziemi podano pomocną dłoń. Właściwie wiele pomocnych rąk. Argumentuje 

za inteligencją stojącą za projektem – że życie potrzebuje inżyniera, aby stworzyć 

kosmiczny plan, który wytworzył złożone życie na Ziemi. Powstrzymuje się od 

określenia, czy ten inteligentny projektant jest bytem duchowym, czy zbiorem 

zainteresowanych stron istniejących w sferze fizycznej. Czytając między wierszami, 

preferuje to drugie.      

Autor twierdzi, że Ziemia jest tak nieprawdopodobnie  optymalnym tyglem dla 

powstania skomplikowanego życia, że jej dogodne położenie nie mogło powstać 
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przez przypadek. Wydaje się, że Ziemia ma wyjątkowe kwalifikacje do utrzymania 

życia – okoliczność, którą autor uważa  nie do wytłumaczenia. Zamiast tego, istota 

lub istoty ustaliły warunki  potrzebne do życia – wkładając w to dużo 

wysiłku. Obejmuje to celowe zderzenie komety z Ziemią, aby zapewnić naszemu 

światu cienką warstwę niosącej życie wody. Następnie, po drodze, „oni” 

interweniowali przy wielu okazjach, aby stworzyć sporadyczne wybuchy postępu 

ewolucyjnego odnotowane w skamielinach Ziemi. W sposób okrężny autor miesza 

naturalny rozwój   z interwencją obcych. Nasz świat jest zasadniczo eksperymentem 

w dziedzinie inżynierii kosmicznej i biologicznej, argumentuje, co błędnie uważamy 

że było spowodowane przypadkowo lub przez Boga.       

Uważam, że są problemy z tym rozumowaniem. Wszechświat jest na tyle ogromny, 

że niemal każde nieprawdopodobne wydarzenie może gdzieś się pojawić. Nawet 

jeśli Ziemia jest  najkorzystniejszym miejscem we Wszechświecie dla pojawienia się 

złożonego życia, zdolnego do refleksji nad sobą i okolicznościami, w których się 

znajduje, to uważam że jest to w możliwe. Szanse,  aby  świadomość auto-

refleksyjna znalazła się  w najlepiej umieszczonym miejscu  we Wszechświecie nie 

jest nieskończenie mała: Uważam, że jest 100 procentowa szansa.  Mimo to nie 

jestem ani trochę przekonany, że życie jest tak cenne.   

Autor omawia panspermię . Zdaje sobie sprawę, że nasz Układ Słoneczny jest 

stosunkowo młody w porównaniu z większą częścią Kosmosu. Jednak tak naprawdę 

nie przejmuje się poglądem, że życie, przynajmniej w jakiejś raczkującej formie, 

może płynnie przechodzić między systemami gwiezdnymi za pośrednictwem komet 

międzygwiezdnych, a nawet można je napotkać w stacjach nawigacyjnych mgławic 

podczas wielkiej podróży gwiazdy po galaktyce. Dlaczego nie? Zamiast życia tylko 

tutaj, dlaczego nie może być absolutnie wszędzie, rozlewając się w kosmosie i 

rozsiewając się na każdej planecie lub komecie (zwykle bezskutecznie)? W takim 

przypadku wiele równoległych ścieżek prowadzących do złożoności staje się 

zasadniczo nieskończonymi w swoim zakresie, a „szanse” na funkcjonalność 



wysokiego poziomu wyłaniającą się z mutujących systemów w długich okresach 

czasu rosną wykładniczo.        

Teza Kulczyka staje się bardziej odważna, gdy bada złożoną nano-inżynierię, jaką 

jest biologia komórkowa. Złożona funkcjonalność procesów komórkowych jest 

oszałamiająca, a on wykonuje niewiarygodnie dobrą robotę, aby to wszystko 

ożywić. Przykładem jest fotosynteza z serią procesów biochemicznych, których 

początki zdają się negować przypadkowe mutacje. Na poziomie 

popularnonaukowym opisy Kulczyka dotyczące działania biologii 

komórki są rzeczowe, pouczające i dobrze wyjaśnione. Dobrze wykorzystuje 

metafory i analogie, aby zilustrować swoje liczne punkty, dzięki czemu zostałem 

lepiej poinformowany o współczesnych osiągnięciach w tych naukach. Na przykład 

w poniższym fragmencie zastanawia się, w jaki sposób złożone procesy 

biochemiczne ułatwiające wiązanie azotu mogły powstać przypadkowo, z  białkiem 

zawierającym molibden, żelazo i około 31 000 atomów:   

„Trudno sobie wyobrazić, że ewolucja mogłaby stworzyć tak złożony system – np. 

przypadkowo dobrać specjalną grupę metali oddziałujących z dziesiątkami aminokwasów. Co 

więcej, DNA koduje nie tylko tę ogromną cząsteczkę katalizatora, ale także dziewięć 

pomocniczych białek, pomagających w „montażu” grupy metali. W jaki sposób w DNA 

mogłaby się z góry znaleźć informacja, co kodować?” ( s. 69). 

 

Wskazuje on znakomicie, że eksplozja kambryjska była świadkiem pojawienia się 

wielu typów lub różnych form życia – więcej niż mamy teraz. Dlaczego z biegiem 

czasu ta różnorodność uległa zahamowaniu? Jeśli ewolucja prowadzi do 

różnorodności, to dlaczego świat nie jest pełen nowych form życia? Życie to jednak 

adaptacja do środowiska. Jeśli środowisko na tej planecie było w stanie w 

przeszłości wspierać szerszą mieszankę form życia, to całkiem możliwe, że w 

naszym obecnym świecie może brakować podobnej wspaniałej 

menażerii. Przepływ epok lodowcowych i interglacjałów mógł odegrać rolę w naszej 

współczesnej epoce, na przykład łagodząc bardziej zróżnicowany proces 



ewolucyjny. Holocen, być może antropocen , jest świadkiem znacznego ograniczenia 

różnorodności: ludzkość stanowi blokadę środowiskową dla dywersyfikacji, 

dostosowując przyrodę do własnych celów. Inteligentna interwencja wydaje się 

zatem działać w przeciwnym kierunku niż zalecana w tej książce<     

Inną kwestią, która skłoniła mnie do myślenia, była zdolność do abstrakcyjnego 

myślenia wśród neandertalczyków (s.141). Czy brak  artefaktów  grobowych  

rzeczywiście  wskazuje  na niższy poziom rozwoju?  Obecnie (na ogół) nie 

wkładamy przedmiotów do trumien: czy to oznacza, że jesteśmy mniej rozwinięci 

niż nasi przodkowie, którzy to robili? Oczywiście, że nie. Zakłada się, że rozwój 

myślenia religijnego wskazuje na myślenie abstrakcyjne, a zatem 

brak artefaktów wskazuje na brak takiego rozwoju. Ale może neandertalczycy 

całkiem wcześnie zdali sobie sprawę, że nie ma Boga? Być może ich związek ze 

śmiercią był bardziej rozsądny. Jeśli chodzi o kreatywność, obecnie uznaje się, że 

neandertalczycy malowali dzieła sztuki na ścianach jaskiń 65 000 lat temu, 

prawdopodobnie zanim zrobili to ludzie. Być może neandertalczycy uczyli ludzi 

sztuki. Kto wie.           

Ta książka jest przepełniona fascynującą nauką. Autor nie boi się zmagać się z 

dużym stopniem złożoności. Rzeczywiście, o to właśnie chodzi. Swoją hipotezę o 

przodkach tej „kierowanej ewolucji” pozostawia na koniec książki. Ta ostatnia część 

ma charakter spekulacyjny. Wywodzi się z tezy Michaela Behe o „dostrojeniu” 

natury i z inteligentnego projektu. Rozczarowujące jest to, że natura tych 

projektantów jest wskazana, ale nie postulowana. Wiele jest napisane o  

mechanizmie zmiany; ale przez kogo? W tym miejscu nauka musiała ustąpić miejsca 

filozofii. Więcej głębokich pytań wymagałoby zbadania w tej książce.          

Problem, który tu mam, jest podobny do sceptycznych argumentów na temat 

Boga. Dlaczego potrzebujemy pośrednika? Jeśli inteligentni projektanci są formami 

życia opartymi na węglu, zbudowanymi z (w przybliżeniu) tych samych składników 

biochemicznych co my, to w jaki sposób niezależnie „ewoluowali” do poziomu, na 

którym mogliby to zrobić sami? Kto ich inteligentnie zaprojektował ? Jeśli ewolucja 



nastąpiła naturalnie dla inteligentnych kosmitów, to dlaczego nie mogła  również 

dla nas? Może nasi projektanci są samoreplikującymi się robotami ze sztuczną 

inteligencją, która sama „ewoluowała” przez miliony, a nawet miliardy lat? W takim 

przypadku można jedynie założyć, że zostały one przynajmniej zapoczątkowane 

przez formę życia opartą na węglu w pewnym momencie w przeszłości i zostały 

uwolnione do kontynuowania eksperymentów naukowych w całej galaktyce. I 

znowu, gdzieś po drodze, istoty materialne musiały najpierw wyewoluować 

naturalnie. W przeciwnym razie potrzebujemy Boga, a przynajmniej 

jakiejś kierującej, inteligentnej siły duchowej . W takim przypadku możemy po prostu 

przejść od razu do kreacjonizmu i całkowicie zapomnieć o nauce.             

Uderza mnie, że naprawdę jesteśmy „tylko” przejawami złożonej chemii. Jeśli 

istnieje inteligentny projekt, to pojawił się on na etapie planu wszechświata: reguły, 

prawa, stwarzające możliwości wyłonienia się tej złożoności z węgla, wodoru, azotu 

i tlenu. Być może nasz wszechświat jest jednym z wielu — nieskończonym 

szeregiem wewnątrz wieloświata; każdy z inną konfiguracją praw i parametrów. W 

takim przypadku żyjemy we  wszechświecie, gdzie taka złożoność jest możliwa, i 

pojawiliśmy się na planecie, gdzie warunki były właściwe. Wtedy wszystko 

sprowadza się do statystyki. Bez względu na to, jak minimalne  jest 

prawdopodobieństwo, złożoność pojawia się, ponieważ jest tak wiele potencjalnych 

planet, tak wiele potencjalnych wszechświatów. To, że jesteśmy na tym 

„właściwym”, jest po prostu dlatego, że to jest ten, w którym to się wydarzyło, a 

nasza świadomość jest dostępna, aby to zapisać.         

Nie wykluczam interwencji obcych. Istnieje duża szansa, że w przeszłości 

odwiedzali nas i mieli wpływ na rozwój życia na Ziemi.  Ale ta możliwość może 

znajdować się obok naturalnych procesów, które zwiększają złożoność i 

funkcjonalność w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Mimo wszystko, gdzieś, 

kiedyś musiał ten proces zacząć się naturalnie.    

 


