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Večino dvajsetega stoletja sta eksperimentalna in teoretična biologija živeli ločeno. Obstajalo je 

prepričanje, da se eksperimentalnega in teoretične načina mišljenja ne da povezovati. Šlo je za 

nerazumljivo ločevanje, kakršnega v drugih znanostih ne poznamo: nepredstavljivo bi bilo, da bi 

zahtevne fizikalne poskuse izvedli brez osnove v matematičnih teorijah in brez konceptualnih računov 

o idejah, ki v osnovi spodbujajo eksperimente kot poskuse odgovorov na zastavljena vprašanja. Za 

fizike bi bilo tako nepredstavljivo, da bi z velikim hadronskim trkalnikom iskali nekaj, čemur rečemo 

Higgsov bozon, ne da bi prej pretresli teoretično osnovo in osmislili vprašanje, kaj naj bi ta bozon 

sploh bil. Gigantske količine podatkov, ki bi jih dobili kot rezultat eksperimenta, bi ne bili nič več kot 

nerazložljiva gmota številk brez smisla. Podobno bi v sodobni kozmologiji ogromna količina podatkov 

iz visokozmogljivih teleskopov ne imela nobenega pomena brez teoretične strukture, ki sloni na 

Einsteinovi splošni teoriji relativnosti. Brez teorije ne bi mogli razumeti gravitacijskih, oziroma jih 

sploh ne bi mogli odkriti. Na drugi dimenzijski strani bi v na subatomskem področju delcev ne mogli 

razumeti brez teoretične osnove, ki jo daje kvantna mehanika. 

Lahko se vprašamo, kako je zmogla eksperimentalna biologija toliko let živeti brez teoretične osnove? 

V bistvu ni mogla. Ločitev je bila namreč zgolj navidezna. Prvič, splošna struktura je bila dana v 

evolucijski biologiji. Danes ima brez te teorije smisel le zelo majhen del biologije. Vendar ta teorija ne 

daje podrobnih usmeritev in napovedi, kot jih odkrivanju gravitacijskih leč in Higgsovega bozona daje 

relativnostna teorija. Ideja evolucije je pravzaprav bolj ali manj okvir, v katerega postavljamo biološke 

razlage. Drugič, teoretični pristop je v biologiji vedno obstajal. V bistvu obstaja celo več pristopov, ki 

se pojavljajo v različnih oblikah in so jih eksperimentalni biologi večinoma vedno uporabljali. Gre za 

miselne vzorce, brez katerih nobena znanost ne more delovati. Tako imenovana osrednja dogma 

molekularne biologije je primer, v katerem se izraža ozadje idej njenih prvih začetkov. Gre za princip 

enosmerne vzročnosti z genov na fenotip, v kateri DNA nosi celotno informacijo, na osnovi katere se 

lahko razvije nek organizem. To je v bistvu teorija, ki sicer nikoli ni bila definirana kot filozofsko 

teoretični pristop, ampak vedno kot dejstvo, kot fiat accompli. Vzporedno sicer zasledimo v različnih 

strokovnih revijah tudi množice zahtevnih prispevkov s področja matematične biologije, vendar jih 

večina eksperimentalnih biologov ni opazila. 

Omenjene teorije, na osnovi katerih so delali eksperimentalni biologi, bi lahko imenovali implicitne 

teorije in običajno sploh niso bile razpoznane kot teorije. Ko je Richard Dawkins leta 1976 izdal 

prepričljivo knjigo Sebični gen, je v bistvu ubesedil mnoge od že obstoječih teorij. Ker ni razumel 

pomena biološke metafore, je nekatere od njih tudi napačno interpretiral. Dejansko je izhajal iz 

svojega osnovnega postulata, ko poudari: "To ni metafora!"  

Poincare je v svoji zanimivi knjigi Znanost in hipoteze (Le science et l'hypotehese) pokazal, da se 

najhujše napake v znanosti zgodijo tistim, ki ponosno govorijo, da niso filozofi, in da so filozofske 

teme danes že v celoti zamenjane s pravo, empirično znanostjo. Resnica je dejansko drugačna. 



Napredek znanosti namreč sam po sebi proizvaja nova filozofska vprašanja, in vsak, ki se s takimi 

vprašanji ukvarja, je filozof, čeprav ne uporablja tega naziva. To še posebej velja za področje tako 

imenovanih meta teorij, torej oblikovanja znanstvenih okvirov, v katerih kasneje vzniknejo nove 

teorije. Pričujoče delo, Perspektive organizmov, je v bistvu izziv za oblikovanje novega okvira. 

Biologi se danes soočajo s prav enakim problemom, s kakršnim bi se soočali fiziki, če za ogromne 

količine podatkov, ki nastajajo v trkalnikih in teleskopih, ne bi imeli ustrezne strukture v 

interpretativni teoriji. Biologija danes producira neverjetne količine podatkov s področja genetike, 

proteomike, raziskav metabolizma in sploh fiziologije. Utapljamo se v podatkih. Ključni problem pri 

tem je, da teoretične strukture, v katere bi podatke umestili, niso dovolj razvite, ali pa smo jih 

pozabili oziroma zanemarili. Sistem poka po vseh šivih. Celo osrednja biološka teorija, evolucija, je v 

luči najnovejših odkritij podvržena koreniti presoji. Ugotovljeno je namreč, da se v naravi dejansko 

pojavlja prisvajanje lastnosti, ki ni povezano z genetiko, in je doslej veljalo za nemogoče. Jasne 

nedoslednosti bioloških teorij tudi na drugih področjih kličejo po poglobljeni obravnavi. 

Na tem mestu se sprašujem, kam uvrstiti Perspektive organizmov. Vsekakor je ambiciozno, saj hoče 

zapolniti mnoge nastale vrzeli. Kaže na odprt namen, da strogost fizikalnih teorij prenese na teorije s 

področja biologije. Vsekakor predstavlja izziv teoretikom in eksperimentalnim biologom, in ob tem 

verjamem, da bomo iz velike količine eksperimentalnih podatkov in s pomočjo matematičnih formul 

sčasoma uspeli razviti konceptualno jedro biologije. Nekega dne, kdo ve kdaj, bo biologija postala 

podobna fiziki v dejstvu, da morata biti teoretično in eksperimentalno delo nezdružljivo povezana. 

Ob tem je potrebno posebej podčrtati, da fiziki podobna nezdružljivost ne pomeni, da bi biologijo 

kakorkoli reducirali na fiziko. Čeprav bi kaj takšnega morda lahko poskušali ali hoteli, se avtorja jasno 

sprašujeta, do katere fizike bi ob taki poskusih redukcija šla. Fizika namreč ni statična struktura, iz 

katere bi biologi, tako kot nekoč, vzeli razlago kot učbenik s police. Fizika se je v zadnjem stoletju 

korenito spremenila, in spremembe se še naprej dnevno dogajajo. Čeprav kakšna od ugotovitev 

zgleda kot čista resnica, tega ni mogoče za stalno trditi. Gre za povsem drugačne razmere kot v 

sredini 19. stoletja, ko so Lamarck, Claude Bernard in mnogi drugi biologi izhajali iz strogo 

nespremenljivih temeljnih naravnih zakonov, kakor jih je utemeljil Laplace. Danes vemo, da osnovni 

naravni zakoni ne delujejo na tak način, in je relativnost v naravi pomembna tudi za biologijo. Iz 

zgodovine znanosti pa se lahko učimo, da presenečenja nastopijo pogosto ravno takrat, ko smo 

prepričani, da smo dosegli popolnost, ali kadar mislimo, da se ji zanesljivo približujemo. 

V knjigi je izpostavljena ugotovitev, da teorija o biološki organizaciji še ne obstaja. Avtorja podrobno 

razložita, zakaj je takšna teorija nujna. Izhajata iz dejstva večnivojske narave medsebojnih vplivov, 

kjer so molekularni procesi na nižji ravni enako odvisni od razmer na višji organizacijski ali procesni 

ravni, kot so višje ravni odvisne od nižjih molekularnih procesov. Napaka biologije 20. stoletja je 

namreč ta, da smo s prenaglili v trditvi, da je vzročnost vedno enosmerna. Avtorja trdita, da "se 

mnogi ključni fenomeni, ki jih tipično opažamo na višjih ravneh organizacije, na molekularni ravni ne 

pojavljajo." Na podoben način sem sam že leta 1960 interpretiral rezultate poskusov, kjer sem 

matematično modeliral povezavo med dogajanji v kalijevih kanalih celic srčne mišice in srčnim 

utripom. Ugotovil sem, da na molekularni ravni ni nobenega ritma, proces pa se pojavi izključno v 

razmerah, ko so molekule prisotne v celici srčne mišice. Tako kot kalij vpliva na celico, tudi celica 

vpliva na molekularni proces. Takratna ugotovitev je bila dokaj splošna.  



Če pogledamo naprej vidimo, da celice predstavljajo izjemno pomembno organizacijsko raven, brez 

katere bi organizmi s svojimi tkivi, organi in sistemskimi procesi v telesu ne mogli preživeti. Vendar so 

tudi te organizacijske ravni pomembne, in sicer vsaka na svoj način. Nenazadnje tudi okolje vpliva to, 

kako se neka lastnost, zapisana v genih, izrazi. Pri iskanju vzrokov za procese a priori razlogi za 

favoriziranje samo ene ravni organizacije ne zdržijo. In to je princip biološke relativnosti. 

Princip biološke relativnosti ne trdi, da so različni nivoji v kakršnemkoli smislu enakovredni. V 

nobenem primeru namreč ne zanikamo pomembne vloge DNA in njenih molekularnih procesov, 

čeprav se zavedamo, da so ugotovitve sedanje znanosti še daleč od razlage fenomena življenja. 

Ključni koncept je celovitost, ki je pomembna za sistem biološkega nasledstva in za odnos med 

fenotipom in genotipom. Najnovejše raziskave kažejo, da je razmnoževanje na molekularni ravni 

veliko več kot zgolj delitev DNA. 

Izogibanje teoretičnim osnovam biologije je večinoma temeljilo na domnevi, da je analitika na 

molekularnem nivoju lahko, in da tudi dejansko je, popolna. Avtorji Perspektiv organizmov nasproti 

temu trdita, "da so molekularni procesi vzročno odvisni od procesov na različnih analitskih ravneh, ki 

so med seboj tesno povezane in jih je zato treba ustrezno upoštevati." Ustrezno upoštevanje se 

nujno začne z identifikacijo prvin in procesov, ki dejansko obstajajo na višjih organizacijskih ravneh, 

tako, "da med biološkimi objekti vzpostavimo teoretični princip in s tem objektiviziramo njihovo 

obnašanje." Če hočemo takšen princip doseči, se moramo miselno oddaljiti od danes prevladujoče 

znanstvene paradigme, po kateri so temelji biologije vedno v prvinah, v elementarnih delcih. Avtorja 

poudarjata, da niti fizika ni utemeljena na elementarnih delcih. Nadalje trdita, da pravilno 

raziskovanje enostavnih delcev ni vedno preprosto ali enostavno, in da "elementarni delci" še zdaleč 

niso že izvorno tudi matematično preprosti. 

Kaže se, da je splošna teorija o bioloških objektih in njihovi dinamiki nuja. Ta knjiga predstavlja 

pomemben in velik korak na poti k zastavljenemu cilju. Postavlja izhodišča za nekatere pomembne 

principe, ki postavljajo temelje splošni teoriji. Izrazit je primer principa simetrije. Na izviren način je 

obravnavan biološki čas, poglobljeno je obdelan koncept razširjene naravne doslednosti, 

singularnosti, in osnovana je ideja o anti-entropiji. Če teh izrazov še ne poznate, jih boste spoznali v 

tej knjigi. Iz njih boste uvideli, kako nam teoretična biologija pomaga pri konceptualni razlagi 

rezultatov eksperimentalne biologije. Vzporedno nas bodo popeljali na pot, na kateri bodo 

eksperimentalni znanstveniki lahko našli in opredelili nove biološke objekte, okrog katerih bo kasneje 

mogoče zgraditi celovito teoretično biologijo. 
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