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JÛzef Zon,1  Marian Wnuk2

MiÍdzy Makrokosmosem a Mikrokosmosem:
elektromagnetyczna sk≥adowa natury øycia

Uwagi wstÍpne

Kaødy organizm jest uk≥adem dynamicznie stabilnym, przez ktÛry przep≥ywajπ
bezustannie strumienie materii korpuskularnej, energii i informacji. CzÍúÊ stru-
mienia dop≥ywajπcej i odp≥ywajπcej energii (i prawdopodobnie takøe przenoszo-
nej przez nie informacji) stanowi promieniowanie elektromagnetyczne. Jest ono
teø, wraz ze statycznymi i wolnozmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi,
jednym z istotnych czynnikÛw, dziÍki ktÛrym organizmy mogπ istnieÊ. Celem niniej-
szego opracowania jest przedyskutowanie dwu propozycji. Pierwsza z nich sprowa-
dza siÍ do uznania pÛl elektromagnetycznych3  za jeden z podstawowych czynnikÛw
organizujπcych ìod wewnπtrzî istoty øywe; druga ñ przypisuje wspomnianym polom
rolÍ czynnika uwraøliwiajπcego kaødy organizm øywy na jego bliøsze (ziemskie)
i dalsze (pozaziemske) otoczenie. Øadna z tych propozycji ñ ani oddzielnie, ani
≥πcznie wziÍte ñ nie jest w gruncie rzeczy nowa. G≥Ûwnym polskim reprezentantem
stanowiska zgodnego z pierwszπ propozycjπ jest W≥odzimierz Sedlak4 , natomiast
do badaczy zagranicznych podzielajπcych ten poglπd naleøπ m.in. Harold S. Burr5 ,

1 Katedra Biologii Teoretycznej, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydzia≥
Filozofii, KUL, Al. Rac≥awickie 14, 20-950 Lublin; jozon@kul.lublin.pl; www.kul.edu.pl/zon

2 Katedra Filozofii Biologii, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydzia≥
Filozofii, KUL, Al. Rac≥awickie 14, 20-950 Lublin; mjwnuk@kul.lublin.pl; www.kul.edu.pl/
wnuk

3 Dla uproszczenia, przez ìpola elektromagnetyczneî (PEM) rozumiane tu bÍdπ wszystkie
pola istniejπce wokÛ≥ nieruchomych lub poruszajπcych siÍ ≥adunkÛw elektrycznych oraz wza-
jemnie siÍ indukujπce i propagujπce w przestrzeni pola elektryczne i magnetyczne. W sytua-
cjach, kiedy trzeba bÍdzie wyraünie wskazaÊ, o ktÛre z tych pÛl chodzi, uøyte zostanie dok≥ad-
niejsze ich okreúlenie. Podobnie, aby uniknπÊ nieporozumieÒ, przez ìelektromagnetyzmî rozu-
miane sπ tutaj pola i zwiπzane z nimi si≥y elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne,
powiπzane z noúnikami ≥adunku elektrycznego, ich ruchem czy teø z dokonujπcymi siÍ w czasie
zmianami pÛl elektrycznych lub magnetycznych.

4 W. Sedlak, Øycie jest úwiat≥em, Warszawa 1985; M. J. Wnuk, C. D. Bernard, The electro-
magnetic nature of life ñ The contribution of W. Sedlak to the understanding of the essence of life,
ìFrontier Perspectivesî 2001, 10(1), s. 32-35.

5 H. S. Burr, Blueprint for Immortality. The Electric Patterns of Life, London 1972.
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Aleksander S. Presman6 , Robert O. Becker7  oraz Abraham S. Liboff8 . ZespÛ≥
przedstawicieli poglπdu, iø biosfera i wszystkie jej sk≥adowe znajdowa≥y siÍ stale
pod wp≥ywem zmieniajπcych ich stan zewnÍtrznych pÛl elektromagnetycznych,
jest jednak znacznie bogatszy9 . Dla celÛw niniejszego opracowania wystarczy jed-
nak zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na poglπdy pierwszej grupy badaczy, gdyø jeúli
okaøπ siÍ one s≥uszne, to wynika z nich niejako automatycznie, øe úwiat øywy musi
z koniecznoúci ìodpowiadaÊî na zmiany zachodzπce w elektromagnetycznej sk≥ado-
wej úrodowiska10 . Konfirmowa≥oby to tezÍ, iø øycie ma niezbÍdnπ sk≥adowπ o na-
turze elektromagnetycznej.

1. Stoicka koncepcja odpowiednioúci pomiÍdzy Mikrokosmosem a Makrokos-
mosem: Czy istnieje analogia miÍdzy pneumπ a polami elektromagnetycz-
nymi?

Biorπc pod uwagÍ hipotezy, w ktÛrych polom elektromagnetycznym przypisuje
siÍ istotnπ rolÍ w organizmach oraz powszechnoúÊ wystÍpowania tych pÛl w prze-
strzeni kosmicznej oraz na Ziemi, moøna zastanawiaÊ siÍ do jakiego stopnia nie-
ktÛre staroøytne koncepcje mia≥aby odpowiednik we wspÛ≥czesnych poglπdach na
temat zwiπzkÛw zachodzπcych pomiÍdzy elektromagnetyzmem a øyciem. Idea
bowiem úcis≥ej analogii pomiÍdzy ca≥oúciπ, jakπ stanowi organizm pojedynczego
cz≥owieka, a Kosmosem, jako organicznπ ca≥oúciπ o moøliwie najwiÍkszych roz-
miarach, siÍga w≥aúnie staroøytnoúci11 . Jej najbardziej znani przedstawiciele ñ stoicy
tzw. starej szko≥y ñ uwaøali, øe zachodzi strukturalna i funkcjonalna odpowied-
nioúÊ pomiÍdzy pojedynczym cz≥owiekiem a Kosmosem. Sπdzili, øe za przebieg
i koordynacjÍ wszystkich procesÛw odpowiedzialny jest przenikajπcy je i oøywia-
jπcy ìtwÛrczy ogieÒî (rozumne tchnienie ñ pneuma) ñ przenikajπcy nie tylko kaødπ

6 A. S. Presman, Pola elektromagnetyczne a øywa przyroda, (t≥. z j. ros.), Warszawa 1971.
7 R. O. Becker, A. A. Marino, Electromagnetism and Life, Albany, New York 1982.
8 A. R. Liboff, The electromagnetic field as a biological variable, w: On the Nature of

Electromagnetic Field Interaction with Biological Systems, A. H. Frey (ed.), Austin, TX 1994, s.
73-82. A. R. Liboff, Toward an electromagnetic paradigm for biology and medicine, ìJournal of
Alternative and Complementary Medicineî 2004, 10(1), s. 41-47.

9 Zob. np. W. P. Kaznaczejew, £. P. Michaj≥owa, Bioinformacionnaja funkcija jestiestwien-
nych elektromagnitnych polej, Nowosibirsk 1985; A. M. Sierdjuk, Wzaimodiejstwije organizma
s elektromagnitnymi polami kak s faktorom okruøajuszczej sriedy, Kijew 1977.

10 Pola elektromagnetyczne sπ tu traktowane jako tylko jeden ze sk≥adowych czynnikÛw
úrodowiska. Jak wiadomo tworzπ je takøe inne oddzia≥ywania o naturze fizycznej i chemicznej,
biologicznej i psychicznej. Podczas gdy pierwsze dwie grupy sπ w zasadzie bezdyskusyjne, to
moøna jednak zastanawiaÊ siÍ nad specyfikπ oddzia≥ywaÒ dwu ostatnich grup. Ze wzglÍdu na
brak miejsca pos≥uøymy siÍ tutaj nastÍpujπcymi przyk≥adami: do oddzia≥ywaÒ o naturze bio-
tycznej naleøπ m. in. zagÍszczenie populacji i wyzwalajπca instynktowne reakcje obecnoúÊ osob-
nikÛw p≥ci przeciwnej; do psychicznych ñ reakcja zwierzÍcia na zapach lub odg≥os drapieønika,
dla ktÛrego jest ona poøywieniem.

11 Zob. np. M. Lapidge, Stoic cosmology, w: J. M Rist (ed.): The Stoics, Berkeley 1978, s.
161-185; M. van Raalte, The idea of the cosmos as a organic whole in Theophrastusí ìMetaphy-
sicsî, ìTheophrastean Studiesî 1988, s. 189-215.
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istotÍ ludzkπ, ale i Kosmos jako ca≥oúÊ12 . Wielkπ rolÍ odgrywa tu poglπd, zgodnie
z ktÛrym organizm jest traktowany jako ca≥oúÊ z≥oøona z zasady aktywnej (duszy)
i zasady pasywnej (materii). OryginalnoúÊ tego poglπdu polega na tym, øe przyj-
muje siÍ, iø ta sama zasada wyznacza zarÛwno ìkonstrukcjÍî organizmu ludzkiego,
jak teø ca≥ego Kosmosu. Stoicy uwaøali bowiem, øe w obydwu, tych tak rÛønych
rozmiarowo i ìliczbowoî, uk≥adach moøna wyrÛøniÊ czÍúÊ g≥Ûwnπ (organizujπcπ
i zarzπdzajπcπ ñ hegemonikon) i czÍúci jej podporzπdkowane. W wypadku organizmÛw
rolÍ czynnika zarzπdzajπcego odgrywa najszlachetniejszy w ciele rodzaj pneumy ñ
dusza13 , zaú w wypadku Kosmosu jest nim dusza Kosmosu, ktÛrπ jest najczystsza
pneuma, majπca swπ siedzibÍ w S≥oÒcu, w gwiazdach lub zewnÍtrznej pow≥oce
kulistego Kosmosu14 . Z ontologicznego punktu widzenia wiÍc Makrokosmos jest
odzwierciedleniem Mikrokosmosu. Tak jak w ciele ludzkim siedzibÍ ma dusza
zarzπdzajπca jego funkcjami, uczuciami i umys≥em, tak Kosmos rzπdzony jest przez
przenikajπcπ go DuszÍ Wszechúwiata15 . Innymi s≥owy, cz≥owiek i wszystko co znaj-
duje siÍ wewnπtrz Kosmosu jest czÍúciπ ciπg≥ego oúrodka, jakim jest wszystko prze-
nikajπca pneuma kosmiczna, przenoszπca oddzia≥ywania pomiÍdzy czÍúciami bytÛw
i wszystkim, co istnieje. Najsilniej oddzia≥uje pneuma najsubtelniejsza ñ czynne
tworzywo duszy rozumnej (lub duszy úwiata). Mikrokosmos organizmu ludzkiego
zaú jest sk≥adowπ spÛjnej ca≥oúci jakπ jest Makrokosmos (jedyny Kosmos).

Przyjmujπc wspÛ≥czesnπ, fizykalnπ interpretacjÍ pneumy moøna powiedzieÊ,
øe ìdoktryna pneumyî rozszczepia≥aby siÍ na ga≥πü elekromagnetycznπ i plazmowπ.
Ta pierwsza znajduje mocne potwierdzenie w faktografii biofizycznej, elektrofizjo-
logicznej i elektromagneto-ekologicznej. Ta druga natomiast, choÊ potencjalnie obej-
mujπca pierwszπ, ma podstawy raczej niepewne ñ jest zaledwie hipotezπ. Uwaga w ni-
niejszym artykule zostanie poúwiÍcona tej pierwszej, tj. elektromagnetycznej.

W dalszej czÍúci opracowania podejmujemy prÛbÍ odpowiedzi na pytanie, w jakim
zakresie pola elektromagnetyczne we Wszechúwiecie mog≥yby spe≥niaÊ rolÍ wspÛ≥-
czesnego odpowiednika pneumy. Dok≥adniej mÛwiπc, chodzi o pytanie, czy te pola
spe≥niajπ konstytutywnπ rolÍ we wszystkim, co jest øywe oraz ñ jeúli wypadnie daÊ
na nie odpowiedü twierdzπcπ ñ czy mogπ one spe≥niaÊ rolÍ czynnika spajajπcego
kaødπ øywπ istotÍ ze Wszechúwiatem? PrÛba ta bÍdzie mieÊ dwa etapy: w pierwszym
ukazana zostanie istotna rola pÛl elektromagnetycznych, ktÛrych ürÛd≥o mieúci siÍ
w biouk≥adach (ta sytuacja zostanie metaforycznie nazwana tworzeniem ìszkiele-
tu øyciaî przez pola elektromagnetyczne), w drugim etapie ñ pola te ujÍte zostanπ
jako czynnik zewnÍtrzny, determinujπcy stan zarÛwno pojedynczych jednostek

12 Biorπc z kolei pod uwagÍ ten swoisty poznawczy punkt wyjúcia, stoickπ wizjÍ úwiata
s≥usznie okreúla siÍ jako doktrynÍ kosmobiologicznπ [G. Verbeke, De Pneumaleer van de Oudere
Stoicijnen, ìTijdschrift voor Filosofieî 1942, 4, s. 437-488; tenøe, LíEvolution de la doctrine du
pneuma du Stoicisme a S. Augustin. …tude philosophique, Paris-Louvain 1945, s. 37, 63]. Wydaje
siÍ, øe w≥aúciwsze ñ w≥aúnie ze wzglÍdu na biologiczny punkt wyjúcia ñ by≥oby uznanie jej za ñ
biokosmologicznπ albo nawet antropokosmologicznπ.

13 A. A. Long, Soul and body in stoicism, ìPhronesis: A Journal of Ancient Philosophyî
1982, 27(1), s. 34-57.

14 G. Verbeke, De Pneumaleer..., s. 465.
15 Zob. np. J. Zon, Bioplazma oraz plazma fizyczna w uk≥adach øywych. Studium przyrodni-

cze i filozoficzne, Lublin 2000, s. 224-251.
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øycia, jak teø struktur wyøszego rzÍdu, z nich z≥oøonych. W tym drugim wypadku
pos≥uøymy siÍ metaforπ ìelektromagnetycznych wiÍzÛwî øycia.

2. Ewolucja doktryny powiπzania Mikrokosmosu z Makrokosmosem

Podobne do powyøszego ujmowanie relacji pomiÍdzy organizmem cz≥owieka
a Wszechúwiatem wystÍpowa≥o w pÛüniejszych okresach historycznych16  i moøna
odnaleüÊ je rÛwnieø w poglπdach wspÛ≥czesnych badaczy (Rys. 1).

3. WspÛ≥czesne hipotezy filozoficzno-przyrodnicze biosystemÛw elektromag-
netycznych w ich úrodowisku: Biomikrokosmos elektromagnetyczny w elek-
tromagnetycznym Makrokosmosie

WysuniÍto dwa typy hipotez dotyczπcych biouk≥adÛw elektromagnetycznych
w ich elektromagnetycznym otoczeniu. Pierwszy obejmuje elektromagnetycznπ
ìosnowÍî istot øywych, gdzie wszystkie typy pÛl elektromagnetycznych, powsta-
jπcych wewnπtrz biouk≥adÛw, spe≥niajπ w nich specyficzne role. Drugi typ zaú ñ
elektromagnetyczne ìwiÍzyî øycia, gdzie wszystkie pola elektromagnetyczne
pochodzenia zewnÍtrznego sπ konieczne do prawid≥owego przebiegu funkcji
øyciowych; w tym wypadku brak tych pÛl (lub ich zmienione charakterystyki) pro-
wadzi do zaburzeÒ procesÛw øyciowych.

3.1. ìElektromagnetyczny szkieletî øycia: pola elektromagnetyczne jako
 czynnik konstytutywny organizmÛw øywych

Uzaleønienie istot øywych od pÛl elektromagnetycznych jest dwojakiego rodzaju.
Pierwsze z nich polega na wiπzaniu niektÛrych atomÛw ze sobπ, dziÍki czemu
powstajπ czπsteczki. Chodzi tu o wiπzania jonowe (bardzo mocne) oraz oddzia≥ywa-
nia si≥ami van der Waalsa (bardzo s≥abe). Drugie polega na roli informacyjnej17 .

W rezultacie oddzia≥ywaÒ pierwszego rodzaju (oraz tych, jakie sπ skutkiem
oddzia≥ywaÒ kwantowomechanicznych)18  powstajπ moleku≥y, czasami o wielkich
rozmiarach i niezwykle skomplikowanej budowie. Z tych czπsteczek oraz jonÛw
atomowych i czπsteczkowych powstajπ struktury nadmolekularne, do ktÛrych zali-
czajπ siÍ makroczπsteczki bia≥ek, kompleksy bia≥kowo-barwnikowe, lipidowo-barw-
nikowe, bia≥kowo-cukrowe, bia≥kowo-nukleinowe19  itd. Z nich sk≥adajπ siÍ struktury

16 Zob. np. M. Harrison, From medical astrology to medical astronomy: Sol-lunar and
planetary theories of disease in British medicine, c. 1700-1850. ìBritish Journal for the History
of Scienceî 2000, 33(1), s. 25-48.

17 Zob. np. F. A. Popp, G. Becker, H. L. Kˆnig, W. Peschka (eds.), Electromagnetic Bio-
Information, M¸nchen 1979; M. Wnuk, Istota procesÛw øyciowych w úwietle koncepcji elektro-
magnetycznej natury øycia, Lublin 1996; M. Wnuk, Elektromagnetyczna komunikacja wewnπtrz-
komÛrkowa jako przejaw natury øycia, ìRoczniki Filozoficzneî 1999, 47(z. 3), s. 185-201.

18 Chodzi mi tu o mechanizmy powstawania wiπzaÒ miÍdzyatomowych, inne niø wiπzanie
jonowe.

19 Kompleksy z≥oøone z bia≥ka i kwasu nukleinowego.
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jeszcze wyøszego rzÍdu. Sπ nimi tak waøne struktury komÛrkowe, jak: b≥ony ota-
czajπce komÛrki i b≥ony otaczajπce organelle, jπdro komÛrkowe i pozosta≥e orga-
nelle komÛrkowe. Na tym poziomie organizacji mogπ ujawniaÊ siÍ (i zazwyczaj
ujawniajπ siÍ) zjawiska, w ktÛrych pola elektryczne, magnetyczne i elektromagne-
tyczne odgrywajπ istotnπ rolÍ.

Nawet organizmy jednokomÛrkowe sπ bardzo skomplikowanymi strukturami.
Tym bardziej ñ organizmy z≥oøone z wielu typÛw komÛrek i tkanek. Ich niektÛre
funkcje spe≥niane sπ za poúrednictwem ≥adunkÛw i pÛl elektrycznych, zaleøπ takøe
od dop≥ywu lub odp≥ywu czπstek elektrycznie na≥adowanych oraz wytwarzanych
przez nie pÛl.

Wyjπtkowym systemem w kaødym organizmie zwierzÍcym jest mÛzg lub
struktura z≥oøona z odpowiednio po≥πczonych ze sobπ neuronÛw, ktÛre spe≥niajπ
rolÍ centrum koordynujπcego (przyjmujπcego, przetwarzajπcego i wysy≥ajπcego
sygna≥y). Pomimo, øe przetwarza on materia≥y i energiÍ, jego g≥Ûwna rola ma chara-
kter informacyjny i ìnastawczyî (chodzi tu o emocje, ktÛre mogπ istotnie wp≥ywaÊ na
dop≥yw, przetwarzanie i przekazywanie sygna≥Ûw). Poniewaø podstawowe funkcje
neuronÛw spe≥niane sπ za poúrednictwem impulsÛw elektrycznych, moøna ñ biorπc
tylko ten wymiar funkcji uk≥adu nerwowego pod uwagÍ ñ przyjπÊ, øe mÛzg oraz
pozosta≥e czÍúci uk≥adu nerwowego dzia≥ajπ za poúrednictwem przemieszczania
jonÛw na wskroú b≥on komÛrkowych neuronÛw. Towarzyszπ temu zmiany charaktery-
styk elektrycznych w otaczajπcych komÛrkach i tkankach. W nich oraz w ich otocze-
niu (takøe poza zewnÍtrznπ warstwπ organizmu) powstajπ i propagujπ siÍ wspom-
niane wyøej pola20 . Kaøda wiÍc myúl, przeøywana emocja czy nawet nie ìprzebija-
jπcy siÍ ponad prÛg úwiadomoúciî proces, przebiegajπcy przy udziale neuronÛw,
jest ürÛd≥em pÛl elektrycznych zmieniajπcych siÍ z rÛønymi czÍstotliwoúciami,
ktÛre propagujπ siÍ w bio-oúrodku i jego otoczeniu na okreúlone odleg≥oúci.

Ale nie tylko uk≥ad nerwowy jest ürÛd≥em pÛl. SzczegÛlnie wydajnym, biolo-
gicznym ich ürÛd≥em sπ pracujπce miÍúnie, a poúrÛd nich miÍsieÒ sercowy. Podobnie
rzecz przedstawia siÍ w przypadku skÛry, naczyÒ krwionoúnych, koúci zwierzπt
i úcian komÛrek roúlin wyøszych. Te pierwsze zawierajπ spore iloúci bia≥ka struktu-
ralnego, jakim jest kolagen, drugie ñ spe≥niajπcego podobnπ rolÍ cukrowca, jakim
jest celuloza. Ze wzglÍdu na specyficzne uorganizowanie przestrzenne aminokwa-
sÛw w kolagenie oraz glukozy w celulozie majπ one w≥aúciwoúci piezoelektrycz-
ne: dzia≥ajπce na nie si≥y mechaniczne powodujπ powstanie rÛønicy potencja≥Ûw
elektrycznych. Te z kolei ñ jeúli powstanπ w oúrodku zawierajπcym swobodne
noúniki ≥adunku elektrycznego ñ wymuszπ przep≥yw prπdu elektrycznego, ktÛry
z kolei powoduje powstanie pola magnetycznego. Oczywiúcie, wytworzone w ten
sposÛb w tkankach rÛønice potencja≥Ûw sπ niewielkie; to samo moøna powiedzieÊ
o spowodowanych przez nie prπdach i polach magnetycznych.

Zarys typologii moøliwych powiπzaÒ pomiÍdzy procesami realizujπcymi siÍ
w biouk≥adach a polami elektromagnetycznymi powiπzanymi z tymi procesami
przedstawia Rysunek 2.

20 Ich zasiÍg i charakterystyki kierunkowe zaleøπ przede wszystkim od fizycznych w≥aúciwo-
úci oúrodka. Najwaøniejszymi sπ tutaj jego przewodnictwo elektryczne i przenikalnoúÊ elektryczna.
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3.2. ìElektromagnetyczne wiÍzyî øycia ñ uwraøliwienie biouk≥adÛw na pola
  elektromagnetyczne pochodzenia atmosferycznego i kosmicznego: S≥oÒce
  jako g≥Ûwny czynnik determinujπcy bieg procesÛw w biosferze

Skoro procesy øyciowe zaleøπ od endogennych pÛl elektromagnetycznych, to
naleøy oczekiwaÊ, øe bÍdπ one uwraøliwione takøe na egzogenne pola elektroma-
gnetyczne, o ile zostanπ spe≥nione nastÍpujπce warunki charakteryzujπce te pola:
ï zachodzi≥o bÍdzie poch≥anianie ich energii, ktÛra nie bÍdzie w pe≥ni przekszta≥-

cana na ciep≥o21 ;
ï pola zewnÍtrzne docierajπce do okreúlonej czÍúci biouk≥adu powinny mieÊ ta-

kie same lub zbliøone charakterystyki jak pola wewnπtrzbiouk≥adowe;
ï istnieÊ bÍdzie22  mechanizm konwersji energii promieniowania w innπ postaÊ

energii;
ï energia poch≥oniÍtego promieniowania lub energia bÍdπca skutkiem konwersji

(albo nawet sam akt konwersji) bÍdzie stanowiÊ sygna≥, czyli bÍdzie wywo≥y-
waÊ w biouk≥adzie skutki o charakterze informacyjnym.

Aøeby skrÛciÊ drogÍ przejúcia do drugiego podstawowego wniosku, wystarczy
wskazaÊ na liczne wyniki doúÊ rozleg≥ej dziedziny badaÒ, jakπ jest bioelektroma-
gnetyka23 . Chodzi tutaj zarÛwno o oddzia≥ywania na organizmy pÛl sztucznie
wytworzonych, jak i uwarunkowania øycia, jakie zachodzi≥y prawdopodobnie od
samych jego poczπtkÛw24 .

Wszystkie warstwy atmosfery sπ oúrodkiem, w ktÛrym zachodzi bardzo wiele
procesÛw, ktÛrych ürÛd≥em sπ pola elektromagnetyczne. Wydaje siÍ, øe wystarczy
tu ograniczyÊ siÍ jedynie do dolnej warstwy ñ troposfery i do wielowarstwowej
struktury, jakπ jest jonosfera. G≥Ûwnym ürÛd≥em PEM w troposferze sπ s≥yszalne
i ciche wy≥adowania elektryczne zachodzπce w samej atmosferze, jak teø te, jakie
zachodzπ pomiÍdzy skupiskami nieskompensowanego ≥adunku elektrycznego a po-
wierzchniπ Ziemi. W kierunku pionowym (powierzchnia Ziemi i jonosfera) istnieje
takøe gradient pola elektrycznego, ktÛry zmienia siÍ w zaleønoúci od odleg≥oúci od
powierzchni Ziemi do jonosfery oraz w zaleønoúci od stanu pogody w troposferze,

21 I spowodowane tym przyrosty temperatury bÍdπ minimalne lub kompensowane przez
mechanizmy utraty ciep≥a. Zak≥adamy wiÍc, iø gÍstoúÊ strumienia mocy nie jest na tyle wielka,
øe wywo≥ywane przez promieniowanie wzrosty temperatury uk≥adu wp≥ywajπ na jego w≥aúci-
woúci i funkcje. Ta sytuacja najczÍúciej zachodzi w przypadku zamierzonych lub niezamierzo-
nych oddzia≥ywaÒ promieniowania pochodzπcego ze ürÛde≥ sztucznych.

22 Tutaj wyraünie trzeba zaznaczyÊ, øe zakres znaczenia uøytego w tym kontekúcie terminu
ìistnieÊî jest szerszy, niø wyraøenia ìjest znanyî.

23 Zob. np. R. O. Becker, A. A. Marino, op. cit., 1982; A. A. Marino (ed.), Modern Bioelec-
tricity, New York ñ Basel 1988; F. Bistolfi, Biostructures and Radiation ñ Order Disorder, Torino
1991; R. O. Becker, G. Selden, Gary, Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy øycia, (t≥um.
z ang.), Warszawa 1994; M. Levin, Bioelectromagnetics in morphogenesis, ìBioelectromagneticsî
2003, 24(5) s. 295-315.

24 F. E. Cole, E. R. Graf, Precambrian ELF and abiogenesis, w: M. A. Persinger (ed.): ELF
and VLF Electromagnetic Field Effects. New York and London 1975 s. 243-274.
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jak teø tzw. ìpogody kosmicznejî. Jeszcze silniej od ìpogody kosmicznejî zaleøne
sπ prπdy elektryczne (ich kierunek i gÍstoúÊ) w jonosferze25 . One rÛwnieø sπ ürÛd≥em
PEM o nadzwyczaj zrÛønicowanych charakterystykach.

Jak juø wczeúniej wspomniano, interesowaÊ nas bÍdπ te oddzia≥ywania naj-
bliøszej nam gwiazdy, ktÛrych przyczynπ nie sπ zmiany natÍøenia strumienia ener-
getycznego w paúmie fal elektromagnetycznych widzialnych i w dwu pasmach
z nim sπsiadujπcych. To uzaleønienie jest dobrze znane fotobiologii i w zasadzie
ma≥o kontrowersyjne. Nie dziwi wiÍc to, øe zmiany strumienia energii dostarczanej
organizmom fototroficznym przez S≥oÒce, powodujπ zmiany w biosferze; nie dziwi
teø to, øe zmiany natÍøenia promieniowania podczerwonego znajdujπ odzwierciedle-
nie w zmianach temperatury powierzchni Ziemi, a zmiany natÍøenia promieniowania
nadfioletowego muszπ znajdowaÊ odbicie w zmianach tempa mutacji. ZespÛ≥ nagro-
madzonej juø wiedzy w tym wzglÍdzie i aktualnie podejmowanych problemÛw
oraz stosownych do nich metod proponuje siÍ nazywaÊ ekologiπ kosmicznπ26 .

Okazuje siÍ, øe organizm ludzki jest uwraøliwiony na impulsy naturalnie gene-
rowanego w atmosferze promieniowania radiowego27 , a organizmy naleøπce do
rÛønych grup systematycznych wykazujπ nie tylko uwraøliwienie na kierunek ziem-
skiego pola magnetycznego28 , ale zdajπ siÍ wykorzystywaÊ je do orientacji w prze-
strzeni29 . Jak wiadomo, lokalne pole geomagnetyczne zawiera takøe sk≥adowπ za-
leønπ od stanu jonosfery, a ten z kolei ñ zaleøy od fazy aktywnoúci S≥oÒca30 .

25 PrÛcz jonosfery znaczπcπ rolÍ odgrywa takøe magnetosfera. Otaczajπce ZiemiÍ pole
magnetyczne spe≥nia takøe rolÍ falowodu, wzd≥uø ktÛrego na przeciwleg≥π (po≥udniowπ lub
pÛ≥nocnπ) pÛ≥kulÍ rozchodzπ siÍ niektÛre fale elektromagnetyczne powsta≥e w wyniku wy≥adowaÒ
elektrycznych w okreúlonym miejscu. Zob. np. R. Reiter, Meteorobiologie und Elektrizit‰t der
Atmosph‰re, Leipzig 1960.

26 W. G. Sidjakin, N. A. Temurjanc, W. B. Makajew, B. M. W≥adimirskij, Kosmiczeskaja
eko≥ogija, Kijew 1985; H. Korpikiewicz, WolnoúÊ, nieúwiadomoúÊ i prawa fizyki, PoznaÒ 2000,
s. 104-122; H. Korpikiewicz, Kosmoekologia ñ cz≥owiek w kosmicznym úrodowisku, ìRoczniki
Filozoficzneî 2006, 54(2), s. 77-86.

27 Zob. np. R. Reiter, Meteorobiologie und Elektrizit‰t der Atmosph‰re, Leipzig 1960.
28 Zob. np. A. Kobayashi, J. L. Kirschvink, Magnetoreception and electromagnetic field

effects: Sensory perception of the geomagnetic field in animals and humans, w: M. Blank (ed.):
Electromagnetic Fields: Biological Interactions and Mechanisms. Washington, DC 1995 s. 367-
394; S. Begall, J. »erven˝, J. Neef, O. VojtËch, H. Burda, Magnetic alignment in grazing and
resting cattle and deer, ìProceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A.î. 2008,
105(36), s. 13451-13455.

29 Zob. np.: R. Wiltschko, W. Wiltschko, Magnetic Orientation in Animals, Berlin 1995;
M. M. Walker, T. E. Dennis, J. L. Kirschvink, The magnetic sense and its use in long-distance
navigation by animals, ìCurrent Opinion in Neurobiologyî 2002, 12, s. 735-744.

30 Pe≥ny zestaw charakterystyk fizycznych czynnikÛw w przestrzeni miÍdzyplanetarnej
otaczajπcej ZiemiÍ nosi miano ìpogody kosmicznejî. Stan S≥oÒca jest g≥Ûwnym czynnikiem
determinujπcym jej stan. Zob. np.: A. L. Czyøewskij, Ziemnoje echo s≥onecznych burí, Moskwa
1976; [A. L. Chizhevsky, Les Èpidemies et les perturbations ÈlectromagnÈtiques du milieu extÈrieur,
Paris: 1938]; M. N. Gniewyszew, I. A Ol (red.), Wlijanije so≥niecznoj aktiwnosti na biosfieru,
Moskwa 1982; F. Halberg i 50 wspÛ≥autorÛw, Chronoastrobiology: proposal, nine conferences,
heliogeomagnetics, transyears, near-weeks, near-decades, phylogenetic and ontogenetic memories,
ìBiomedicine and Pharmacotherapyî 2004, 58 (Suppl 1), s. S150-S187.
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Jak wyøej wskazano, istoty øywe ìprzetkaneî sπ polami elektromagnetycznymi
o rÛønych charakterystykach (p. rysunek nr 2). Ta dynamiczna tkanka, zaleøna od
procesÛw øyciowych i determinujπca je, zanurzona jest w tkance pÛl egzogennych.
NiektÛre z zestawu pÛl, stale zmieniajπcego swe charakterystyki, sπ takimi, na ktÛre
biouk≥ady muszπ reagowaÊ, bo w≥aúnie majπ one takie charakterystyki, do ktÛrych
biouk≥ady te sπ ewolucyjnie ìdostrojoneî31 .

Uwagi koÒcowe

Celem niniejszego referatu by≥o przedyskutowanie: (1) opartej na elektromagne-
tyzmie analogii pomiÍdzy Kosmosem a pojedynczym organizmem, (2) zwiπzku
przyczynowego, zachodzπcego pomiÍdzy oddzia≥ywaniami pÛl elektromagnetycznych,
ktÛrych ürÛd≥a znajdujπ siÍ w przestrzeni pozaziemskiej, na pojedyncze organizmy
i sk≥adajπce siÍ z nich struktury wyøszego rzÍdu. Zadanie to by≥o swoistπ prÛbπ
nadania wspÛ≥czesnej postaci tezie, sformu≥owanej juø w staroøytnoúci, o analogii
zachodzπcej pomiÍdzy organizmem ludzkim (Mikrokosmosem) a Wszechúwiatem
traktowanym jako organizm kosmiczny (Makrokosmosem). Obydwa typy uk≥a-
dÛw uznawano wÛwczas za øywe i czujπce; ìspiÍteî w jednπ ca≥oúÊ przez pneumÍ
ñ ten sam rodzaj wszechprzenikajπcego, ciπg≥ego i subtelnego tworzywa, oddzia-
≥ujπcego si≥owo i informacyjnie.

ìMikrokosmosyî istot øyjπcych, scalone strukturalnie i funkcjonalnie za po-
úrednictwem si≥ elektromagnetyzmu, znajdujπ siÍ w Makrokosmosie, posia-
dajπcym takøe elektromagnetycznπ sk≥adowπ, gdzie sπ znaczπcym czynnikiem
z jednej strony organizujπcym oúrodek kosmiczny, w tym plazmÍ wype≥niajπcπ
przestrzeÒ kosmicznπ, z drugiej strony przez te sk≥adowe wszechúwiata genero-
wanym. Pola elektromagnetyczne prÛcz tego, øe spe≥niajπ istotnπ (choÊ wspÛ≥-
organizujπcπ) rolÍ w kaødym organizmie (Mikrokosmosie) odgrywajπ prawdopo-
dobnie takøe rolÍ czynnika informacyjnie wiπøπcego organizm z innymi podobny-
mi uk≥adami. Pola o niektÛrych charakterystykach, niezaleønie od tego, jakie sπ
ich ürÛd≥a, majπ charakter biotyczny lub abiotyczny, sπ teø czynnikiem wp≥y-
wajπcym na organizmy. èrÛd≥em tych ostatnio wspomnianych pÛl sπ procesy
dokonujπce siÍ w ziemskim otoczeniu kaødego biouk≥adu a takøe w jego otoczeniu
kosmicznym (Makrokosmosie). Podczas gdy tÍ najwyøszego rzÍdu dynamicznπ
strukturÍ w jednπ ca≥oúÊ spina oddzia≥ywanie grawitacyjne, a oddzia≥ywania
elektromagnetyczne, obecnie w obecnej fazie ewolucji Kosmosu, odgrywajπ
drugorzÍdnπ rolÍ, to w odniesieniu do istot øywych ta relacja jest odwrotna: istotnπ
rolÍ w organizowaniu ìpodstawî biostruktur odgrywajπ si≥y elektromagnetyczne,
grawitacyjne zaú ñ znikomπ32 .

31 Chodzi tu o takie zaleønoúci jak wykorzystywanie charakterystyk naturalnych pÛl elek-
trycznych przez wÍdrujπce ryby, pÛl geomagnetycznych przez bakterie magnetotaktyczne lub
wÍdrowne ptaki.

32 Na innπ okazjÍ od≥oøono szersze rozwaøania odnoszπce siÍ do analogii i ontycznej toø-
samoúci pomiÍdzy plazmπ kosmicznπ a plazmπ fizycznπ w biostrukturach. PojÍty w niniejszej
pracy aspekt ma tÍ zaletÍ, øe jest mocno zakotwiczony w faktografii naukowej i teoriach przy-
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Zachodzi wiÍc czÍúciowa tylko analogia pomiÍdzy ìpneumokratycznymî obra-
zem Kosmosu Staroøytnych, a wspÛ≥czesnym obrazem Wszechúwiata nasyconego
polami elektromagnetycznymi. Pola te odgrywajπ rolÍ jednego z czynnikÛw konstytu-
ujπcych istoty øywe oraz czynnikÛw oddzia≥ujπcych na nie energetycznie i sygna≥o-
wo z najbliøszego kosmicznego i ziemskiego otoczenia. Przenoszπ one oddzia≥y-
wania, ale nie moøna im (jak czyniono to w odniesieniu do pneumy) przypisaÊ
funkcji scalania Wszechúwiata, przynajmniej w takim znaczeniu, jak jest to w≥aúciwe
w odniesieniu do grawitacji. Nie popadajπc w dywagacje w stylu New Age czy
teozofii, nie moøna teø S≥oÒcu, innej gwieüdzie (ani teø jakiemuú fragmentowi
pozaziemskiej przestrzeni) przypisaÊ funkcji centrum zarzπdzajπcego biegiem spraw
na Ziemi, w tym losami poszczegÛlnych ludzi.

W tym kontekúcie trzeba teø zauwaøyÊ, øe ta analogia, jak zresztπ kaøda inna,
prÛcz obszaru wzglÍdnie dobrego przystawania jej cz≥onÛw, ma teø olbrzymi obszar
niespÛjnoúci. Warto zwrÛciÊ uwagÍ na jeszcze dwie inne. PneumÍ mia≥a cechowaÊ
rozumnoúÊ, a nawet boskoúÊ ñ tego nie moøna powiedzieÊ o polach elektromagne-
tycznych; Makrokosmos Staroøytnych by≥ wielki, ale ta wielkoúÊ nie przekracza≥a
miary ludzkiego pojmowania i wyobraüni; nasz ñ poznany w ostatnich stuleciach
Wszechúwiat ñ ma rozmiary niewyobraøalne, choÊ liczbowo sπ one nietrudne do
wyraøenia. A jednak Mikrokosmos, jakim jest kaødy pojedynczy cz≥owiek, kaøda
istota øywa (nie mÛwiπc o ich zintegrowanych funkcjonalnie zbiorowiskach), pod
wzglÍdem z≥oøonoúci przewyøszajπ nasz Wszechúwiat. Oczywiúcie, jeúli obydwa
zostanπ ujÍte w w≥aúciwej im skali, tj. mikro- i makroskali.

rodniczych. Aspekt pominiÍty ñ jakkolwiek obejmujπcy takøe problematykÍ pÛl elektromagne-
tycznych ñ w obszarze przyrodoznawstwa w dalszym ciπgu naleøy uznawaÊ za internujπcπ i da-
lekosiÍønπ hipotezÍ. Celnie ujπ≥ to W. Sedlak: ìPlazma jest tworzywem Wszechúwiata, ta sama
plazma jest rÛwnieø tworzywem øycia. To chyba najdalsza perspektywa poznawcza wynikajπca
z lekcji o bioplazmie.î (W. Sedlak, Bioplazma ñ nowy stan materii, w: W. Sedlak (red.), Bioplazma.
Materia≥y z I Konferencji poúwiÍconej bioplazmie, Lublin 1976, s. 13-30.






