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Nie przeczytałam też przedmowy do Biologii… profesora Jerzego Dzika. To był błąd, po-
nieważ autor uczciwie uprzedza w niej, co w książce zawarł, a co pominął.
Rozpoczynając lekturę Biologii…, myślałam, że dostaję do ręki kolejny podręcznik dla stu-
dentów, z góry skazany na niepowodzenie w konfrontacji z mnóstwem grubych, dru-
kowanych małą czcionką innych opracowań o tym samym tytule. Teraz sądzę, że jeśli 
uwierzymy autorowi, wieloletniemu nauczycielowi akademickiemu, iż młody człowiek 
rozpoczynający studia przyrodnicze często nie zdaje sobie sprawy z czekającej go przygody, 
a w każdym razie nie rozumie pięknego podtytułu „sens życia”, to obiecany w przedmo-
wie snop światła na biologię w ogólności staje się swego rodzaju przygodą intelektualną.

· Zabierając się do czytania tej książki, porzućmy nadzieję, że dostaniemy ułożone po ko-
lei wyczerpujące porcje wiedzy o biologii, zamiast bowiem akademickiego wykładu znaj-
dujemy tu uporządkowane pytania w kolejności pogłębiania problemu. One – pytania – 
stanowią jądro proponowanych rozważań. Zadając je, Jerzy Dzik, co ciekawe, tylko (i aż) 
sugeruje, jak możemy sami szukać na nie odpowiedzi, bo wiążących odpowiedzi sam nie 
udziela. Dość często zresztą przyznaje, iż odpowiedzi jeszcze nie znamy lub nie są one 
ostateczne. Autor nie chce wywołać wrażenia, że jego wiedzy nie należy kwestionować. 
W biologii – pisze – najwyraźniej dopełniają się: potrzeba zrozumienia otaczającego nas 
świata w świetle nim rządzących obecnie mechanizmów z historycznymi przyczynami 
ich powstania.

· A zatem nie jest to w żadnym razie klasyczny podręcznik. Jerzy Dzik pisze w przedmo-
wie, że choć uzyskamy dzięki Biologii… szkielet wewnętrznie spójnej wiedzy, ciałem mu-
simy wypełnić go sami. Żaden z rozdziałów nie podaje „dydaktycznego” opisu wspomi-
nanych zjawisk (na przykład mejozy i mitozy). Jeżeli przystępujemy do lektury z brakami 
podstawowych wiadomości, to każdy z rozdziałów wymaga ich uzupełniania. W ramach 
dodatkowej pracy. Na szczęście poza wspomnianymi wyżej grubymi podręcznikami jest 
jeszcze internet, gdzie, jak w szkole, omówiona została mitoza i mejoza. 

· Profesor Dzik jest wybitnym paleontologiem, co dodaje smaku jego wywodom biolo-
gicznym, ponieważ nie tylko tak modna obecnie biologia molekularna, ale właśnie bada-
nie przeszłości Ziemi i życia na niej dostarczają faktów, danych oraz szerokiego spojrzenia 
na naszą i ziemską przeszłość. Autor pomaga też w postulowaniu przyszłości. W logicz-
nym ciągu omawianych zjawisk stykamy się zatem z bio-cząsteczkami, życiem komór-
ki, jej ważnymi dla zrozumienia dynamiki życia organellami. Po takim wprowadzeniu 
można już sygnalizować całą złożoność współżycia, współzależności z ekosystemami, aby 
wrócić do nadal tajemniczych w interpretacji zjawisk rozrodczości, mechanizmów regu-
lujących rozwój osobniczy (jak z genów odczytywana jest anatomia?), cech różniących lub 
wspólnych dla roślin i zwierząt. Jesteśmy wtedy przygotowani do zadania pytania: dokąd 
zmierza ewolucja?

· Nie można myśleć o odpowiedzi na nie bez wspominania historii Ziemi, jej budowy 
i zmienności, o czym często – myśląc w uproszczeniu o życiu – zapominamy. W trakcie 
lektury ostatnich rozdziałów na plan pierwszy wychodzi „zmienność” w zakresie życia 
jed nostki oraz w zakresie powstania życia i jego rozwoju. Gdy tę myśl już przyswoimy, 
przychodzi czas, by spojrzeć na historię naszego gatunku, podjąć próbę odpowiedzi na 
pytanie: czy jesteśmy zwierzętami? Nie jest ona ani krótka, ani prosta. Dodatkowo trze-
ba zastanowić się: jaki „moment” w historii gatunku Homo sapiens należy uznać za mo-
ment uczłowieczenia małpy? Etap ten lokuje się mniej więcej 2,6—1,7 mln lat wstecz (wi-
dać wyjątkową płynność słów „mniej więcej”). Czy głównym czynnikiem były cechy 

Dlaczego jest taki, 
jaki jest

Magdalena Fikus 

Muszę się przyznać:  
najczęściej, gdy zaczynam  

czytać książkę, pomijam  
autorski wstęp. Zazwyczaj  

znajduje się w nim omówienie  
treści tomu, ja natomiast  
wolę sama zapoznać się 

z publikacją. Czasem jednak 
wracam do wstępu  

po zakończeniu  
lektury. 

Jerzy Dzik 
Biologia, czyli sens życia

Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2017

172 s. : il. kolor. ; 29 cm



R E C E N Z J E6 | 2018 57

anatomiczne: chwyt dłonią, widzenie ste-
reoskopowe, dwunożność, współdziałanie 
osobników obu płci w utrzymaniu przy ży-
ciu potomstwa? Wyrób narzędzi, obróbka 
termiczna pożywienia? Rozrost mózgu, a w 
szczególności komórek gleju? Różnorod-
ność metod porozumiewania się, szczegól-
nie wykształcenie aparatu mowy? 

· W antropologii wyraźnie widać jed-
ność wiedzy przyrodniczej i humanistycz-
nej. Nasz genom ukształtował się 6 mln 
lat temu, nasz rozwój kulturowy i techno-
logiczny, choć zaczął się dawno, znacznie 
przyśpieszył zaledwie 300 lat temu. Bio-
logię człowieka uformował dobór natu-
ralny przez środowisko zupełnie odmien-
ne od dzisiejszego. Biologia nie nadąża za 
osiągnięciami kulturalnymi i technicznymi. 
W kosmos lecą istoty ze wspólnymi w 99% 
genami z szympansem.

· Nawet nie umiemy ustalić, czy istnie-
je „moment” początku ludzkiego osobni-
ka. Ludzką komórkę jajową odkryto zale-
dwie 200 lat temu, stawiając na porządku 
dnia pytanie o udział kobiety w powołaniu 
do życia potomstwa. Może warto uświado-
mić feministkom, że do tego czasu uważa-
no, iż rolą kobiety jest bycie inkubatorem, 
w którym mężczyzna umieszcza kontynu-
ację swojego życia.

· Oceniając bardzo wysoko opracowanie Bio-
logia, czyli sens życia, nie mogę równie po-
chlebnie ocenić jej ilustracji. Książka ta ma 
ich dużo. Zawsze uważałam (jako wzroko-
wiec), że są konieczne i pożyteczne, towarzy-
sząc różnorodnym tekstom. W tym jednak 
przypadku z większości ilustracji nie uzyski-
wałam dodatkowej wiedzy. Skąpe w opisach, 
nie dają się zakwalifikować jako dodatko-
we wyjaśnienia. Mam też drobne i nielicz-
ne uwagi co do słownictwa: rozróżnianie ge-
notypu i genomu (rośliny rozsiewają własny 
genom?), różnica we wzorach chemicznych 
między rybozą a  deoksyrybozą, nieprecy-
zyjny rysunek wiązań dwu nici DNA na s. 16, 
DNA nie ma odporności, tylko trwałość, alfa 
helisa występuje nie w DNA, a w białkach; lu-
bię umówić się, że cząsteczka DNA jest łańcu-
chem składającym się z dwu nici.

· Są to drobne uwagi związane z  moim 
własnym sposobem opisu podobnych zja-
wisk i faktów. Nie zmieniają mojej oceny: 
dostaliśmy do studiowania wyjątkowo do-
brze przemyślany tekst, pełen dynamicz-
nych opisów i w oryginalny sposób stawia-
jący pytania. Po skończeniu lektury ma się 
ochotę wrócić do pierwszej strony tekstu, 
bowiem „nawet jeśli świata nie da się zmie-
nić, warto przynajmniej zrozumieć, dlacze-
go jest taki, jaki jest”.u3

O życiu we Wszechświecie wiemy na pew-
no tylko tyle, że pojawiło się dawno temu 
na Ziemi. Twierdzenia entuzjastów, że mu-
si być ono rozpowszechnione w kosmosie 
ze względu na niezliczoną liczbę planet po-
dobnych do Ziemi, są merytorycznie wąt-
pliwe i tworzą jedynie szum informacyjny. 
Zatem, czy nie istnieje „poważne” podej-
ście do kwestii życia poza Ziemia? Bezspor-
ną odpowiedzią pozytywną byłoby oczywi-
ście jego odkrycie. Zacznijmy wobec tego 
poszukiwania – może się uda. Wcześniej 
jednak powinniśmy określić, czego szu-
kamy. Ponieważ o życiu innym niż ziem-
skie nie wiemy nic, będziemy szukać życia 
podobnego do ziemskiego w  tych miejs-
cach Układu Słonecznego, gdzie panują 
warunki podobne do ziemskich. Oto pro-
gram minimum. Gdzie na Ziemi rozgości-
ło się życie? Na powierzchni lądów, nieco 
pod powierzchnią – w glebie, we wszelkich 
wodach powierzchniowych i w powietrzu. 
Niestety w  Układzie Słonecznym wiele 
miejsc podobnych nie ma. Przypuszcza się, 
że Europa – jeden z księżyców Jowisza – za-
wiera w sobie rozległy ocean wodny. Być 
może warunki tam panujące są zbliżone 
do ziemskich oceanów. Do Jowisza jednak 
wiedzie dość daleka droga, więc prowadze-
nie badań na Europie to kwestia przyszłości. 
Większe nadzieje wiązano z Marsem, ale 
zdjęcia oraz badania in situ pokazują, że jest 
tam zbyt zimno, sucho i na spotkanie z żad-
nymi zielonymi ludzikami nie ma co liczyć.

· Okazuje się jednak, że Marsa tak zupełnie 
skreślić nie można. Co ciekawe – nie w wy-
niku badań jego powierzchni, ale dzięki 
pełniejszemu poznaniu życia na Ziemi. Po-
za wspomnianymi wyżej ekosystemami na-
szej planety, olbrzymie obszary, w których 
istnieje życie, stanowią skały rozciągające 
się pod warstwami powierzchniowymi pe-
netrowanymi przez wody gruntowe. Ob-
szerna, z mnóstwem szczegółów opowieść 
o odkrywaniu tej głębinowej biosfery zosta-
ła przedstawiona w Podziemnym życiu przez 
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