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Czy jeste my sami we wszech wiecie? Ziemia mo e by  oaz  ycia, jedynym miejscem 
we wszech wiecie, gdzie istniej  jakie  ywe istoty. ycie mo e te  by  tak powszechne 
w ca ym wszech wiecie, jak setki miliardów gwiazd i planet, które go zape niaj . Je eli jest 
powszechne, a jego powstanie stosunkowo atwe, to przy odpowiednim rodowisku 
i obecno ci niezb dnych podstawowych substancji jaka  forma ycia mo e istnie  tu  
obok, na Marsie. Je eli odkryto by tam ycie, którego pochodzenie jest niezale ne od ziem-
skiego, mogliby my bezpiecznie przewidzie , e ycie jest powszechne w ca ym wszech-
wiecie. Takie odkrycie by oby niesamowite. Mars jest wa ny.

Mars od zawsze przyci ga  uwag  badaczy nieba na Ziemi – czy to jako grecki (Ares), 
rzymski (Mars), babilo ski (Nirgal), hinduski (Mangala lub Angaraka) bóg wojny czy te  
jako chi ska (Huo Hsing) lub japo ska (Kasei) ognista gwiazda. Inkowie nazwali t  planet  
Auqakuh, w Sumeryjczycy – Simud, staro ytni ydzi mówili o nim Ma’adim. Wsz dzie 
na wiecie i w ca ej zapami tanej historii Mars zawsze mia  swoje imi . Obserwujemy go 
tak d ugo, jak spogl damy w niebo. Jako planeta (gwiazda b dz ca, jak mówiono w j zyku 
staro ytnych Greków), Mars wyró nia  si  jako wyj tkowy obiekt na niebie, porównywalny 
jasno ci  tylko z Wenus, Jowiszem i Saturnem, ale nawet bez teleskopu Mars na nocnym 
niebie jest bardziej kolorowy ni  pozosta e planety, zwykle czerwony. By  mo e tym wabi 
Mars. By  mo e urok Marsa na staro ytnym niebie pe nym bogów, na niebia skim kobiercu 
mitów, doprowadzi  nas do wyobra enia Marsa jako miejsca bardziej wyj tkowego ni  
wszystkie inne, które mo emy odwiedzi  w naszej wyobra ni.

Ludzi od bardzo dawna poci ga idea ycia na Marsie, a nasze pragnienia i wyobra enia 
to nas do niej przybli aj , to znów oddalaj . Przez tysi ce lat, kiedy ludzie wszystkich kultur 
badali jasn  Czerwon  Planet , nadawali jej wielkie mitologiczne znaczenie. W redniowie-
czu i renesansie spodziewano si , e niemal wszystkie inne wiaty powinny by  zamiesz-
kane, co mog o doprowadzi  astronomów do przekonania, e Mars jest taki jak Ziemia, 
a z tego powodu mogli odkry  to w a nie, co chcieli znale . Obraz Marsa, który wy oni  
si  po wynalezieniu teleskopu, ukaza , e czwarta planeta od S o ca jest podobna do Zie-
mi – ma wiele cech o kluczowym znaczeniu dla ycia. U wiadomienie sobie tego doprowa-
dzi o astronomów do wysnucia oczywistego wniosku, e Mars jest zdolny do goszczenia 
form ycia. Teraz, gdy zbli amy si  do czasów, kiedy b dziemy w stanie skolonizowa  Marsa, 
musimy zmierzy  si  z odziedziczonym brzemieniem historycznych nadziei dotycz cych 

ycia na Marsie. Jest tak, poniewa  historia odnosz cych si  do Marsa odkry  z ostatnich 
kilkuset lat motywuje dzisiejszych naukowców, kiedy eksploruj  i badaj  Czerwon  Planet .

Czy ycie istnieje na Marsie? By  mo e. Czy Marsjanie to ma e zielone ludziki? Raczej nie. 
Czy proste mikroorganizmy mog y przetrwa  na Marsie, yj c w podziemnych zbiornikach 
ciek ej wody? Tak. Czy mo liwe, e dawno temu w wyniku du ej kolizji mog y zosta  prze-
niesione zarodniki z Marsa na Ziemi  lub z Ziemi na Marsa? Jest to bardzo prawdopodobne.

Wiemy, e sze  najwa niejszych podstawowych sk adników ycia – w giel, tlen, 
azot, wodór, fosfor i siarka – istnieje praktycznie wsz dzie we wszech wiecie. Chemiczn  
podstaw  ycia, jakie znamy, jest w giel, który na Marsie wyst puje w ob  to ci. Na Marsie 
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jest równie  mnóstwo azotu i fosforu, które s  niezb dnymi komponentami zarówno 
aminokwasów, jak i DNA. Wiemy, e na Marsie znajduje si  woda, która jest zbudowana 
z wodoru i tlenu, wi c te dwa pierwiastki, nie tylko jako woda, lecz tak e oddzielnie 
w innych procesach chemicznych, s  atwo dost pne. Siarka, która wyst puje we wszyst-
kich cukrach, bia kach i kwasach nukleinowych, jest równie  obecna na Marsie. Przynaj-
mniej pod wzgl dem chemicznym Mars ma w a ciwe elementy dla powstania i przetrwa-
nia ycia opartego na chemicznych regu ach. W dodatku od czasu narodzin S o ca Mars 
sp dzi  cz  ostatnich ,  miliarda lat w ekosferze Uk adu S onecznego, gdzie tempera-
tury, ci nienia oraz g sto ci s  odpowiednie do tego, by na powierzchni Marsa lub tu  
pod jego powierzchni  przynajmniej przez cz  cykli marsja skich pór roku znajdowa a si  
woda w stanie ciek ym.

Zatem w zasadzie Mars mo e by  siedliskiem ycia – czy to jako miejsce narodzin 
jego form, czy jako od ywcze rodowisko dla organizmów, które mog y by  tam zdepo-
nowane. Co wi cej, Mars mo e s u y  jako model, który pomaga nam zrozumie  prawdo-
podobie stwo zaistnienia ycia na której  z niedawno odkrytych przez astronomów planet 
poza Uk adem S onecznym, kr cej w ekosferze swoich rodzimych gwiazd.

Niektórzy naukowcy przypuszczaj , e ycie w naszym Uk adzie S onecznym mog o 
rozpocz  si  na Marsie i pó niej zosta o przypadkowo przeniesione na Ziemi , kiedy du a 
asteroida zderzy a si  z Marsem i rozrzuci a marsja skie ska y w przestrze  kosmiczn . 

ycie mog o te  mie  swój pocz tek na Ziemi i jako skutek du ej kolizji z obiektem z ko-
smosu mog o by  przeniesione na Marsa, co jest jednak trudniejsze pod wzgl dem dyna-
miki. W takiej sytuacji Mars móg  funkcjonowa  jako od ywcze rodowisko dla form ycia, 
które zosta y tam umieszczone, cho  powsta y gdzie indziej.

Ziemia i Mars utworzy y si  z wiruj cego dysku gazu i py u, który okr a  nowo 
narodzone S o ce, mniej wi cej w tym samym czasie, niemal ,  miliarda lat temu. Uk ad 
S oneczny ustabilizowa  si  po cierpieniach wczesnych faz formowania si  planet, kiedy to 
du e asteroidy i niezliczone komety nieustannie przez kilkaset milionów lat zderza y si  
z ich powierzchniami. Po tym, jak planety och odzi y si  wystarczaj co, by powsta y sta e 
l dy, zarówno Ziemia, jak i Mars posiada y niemal z pewno ci  p ynn  wod  gromadz c  
si  na ich powierzchni.

Na co najmniej jednej z tych dwóch planet po tych pierwotnych wydarzeniach for-
macyjnych ycie pojawi o si  stosunkowo szybko. Australijski geolog Allen Nutman oraz 
jego zespó  badawczy niedawno przesun li czas ycia najstarszych organizmów na Ziemi 
do okresu sprzed ,  miliarda lat. W formacji skalnej w Isua na Grenlandii odnale li war-
stwowe struktury, które dowodz , e sama ska a jest stromatolitem . Takie ska y powstaj , 
kiedy kolonie mikroorganizmów podczas wzrostu odk adaj  warstwy minera ów. Dlatego 
te  z prac Nutmana wiemy, e stromatolity tworzy y si  na Ziemi w p ytkich morzach, kiedy 
nasza planeta mia a zaledwie  milionów lat. Niewiarygodne, jak szybko po powstaniu 
Ziemi musia o rozpocz  si  ycie. Równie pewne jest to, e Mars, kiedy mia  zaledwie 

 milionów lat, by  wilgotnym i ciep ym miejscem.
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Rys. 1.1 | Żywe stromatolity morskie w Hamlin Pool w Australii. Zdjęcie dzięki uprzejmości Kristina 
D.C. Hoepper/Creative Commons (https://www.fl ickr.com/photos/4nitsirk/11902636365)

Je eli tak by o, to ycie mog o uformowa  si  lub zaszczepi  na Marsie mniej wi cej 
w tym samym czasie. Zatem istnienie stromatolitów na m odej Ziemi silnie sugeruje, e rów-
nie  na Marsie mog y istnie  w p ytkich jeziorach kolonie prymitywnych ywych organizmów.

Bez w tpienia Mars jest najbli szym miejscem we wszech wiecie, gdzie mo emy 
prawdopodobnie odnale  pozaziemskie ycie. Przez wieki astronomowie wielokrotnie 
twierdzili, e odkryli dowody sugeruj ce, i  Mars jest schronieniem dla ycia. Jednak 
do dzisiaj wszystkie z tych odkry  zosta y albo obalone, albo mocno zakwestionowane. 
Do czego nas to prowadzi? Dzisiaj nie posiadamy niczego, co przypomina oby naukowy 
konsensus co do odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje lub istnia o ycie na Marsie?”. Istnie-
nie tak wielu zró nicowanych i kontrowersyjnych stwierdze  dotycz cych tej kwestii pod-
suwa kusz c  mo liwo , e ycie kiedy  tam rozkwit o lub nawet istnieje obecnie. Mimo 
to nie jeste my w stanie wskaza  adnego rozstrzygaj cego dowodu wiadcz cego o daw-
nym lub wspó czesnym yciu na Marsie. Jury nadal debatuje, potrzeba wi cej dowodów.

Odkrycie pozaziemskiego ycia na Marsie znalaz oby si  po ród fundamentalnych 
i najwa niejszych odkry  kiedykolwiek dokonanych w historii nauki. Takie odkrycie pod-
nios oby równie  olbrzymie problemy natury etycznej i moralnej. Gdyby naukowcy udowod-
nili istnienie ycia na Marsie, wtedy debata, czy powinni my kolonizowa  Marsa, wiedz c, 

e jest ju  zamieszka y, mog aby sta  si  jednym z najistotniejszych pyta , z którymi trzeba 
b dzie si  zmierzy  w po owie XXI w. Czy ludzko  ma niezbywalne prawo, by potencjal-
nie zaburzy  ycie na innym wiecie, tylko dlatego, e mamy techniczne mo liwo ci, 
by przetransportowa  cz onków naszego gatunku przez przestrze  mi dzyplanetarn ? 
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Niektórzy etycy b d  argumentowa , e skoro na Marsie nie ma niczego bardziej zaawan-
sowanego biologicznie ni  kilka kolonii mikrobów, powinni my swobodnie kolonizowa  
Czerwon  Planet . Natomiast je li znajdziemy organizmy wielokomórkowe, nale y zosta-
wi  je w spokoju.

Jak szybko ludzie mog  postawi  stop  na Marsie? Zgodnie z Ustaw  Autoryzuj c  
NASA* z  r. oraz Narodow  Polityk  Kosmiczn  Stanów Zjednoczonych, uchwalon  
w tym samym roku, NASA rozwija mo liwo ci wys ania bezpiecznie cz owieka na Marsa 
i bezpiecznego powrotu na Ziemi  przed  r. Ramy czasowe w tych planach dotycz -
cych podró y na Marsa s  nadto optymistyczne i NASA stopniowo redukuje oczekiwania. 
Niemniej planujemy wys a  astronautów na Marsa jeszcze za ycia wielu z nas. Wspó czes-
ne plany zawieraj  pierwszy etap eksploracji w pobli u Ksi yca, w czaj c w to budow  
stacji kosmicznej na orbicie ksi ycowej, która b dzie bram  NASA do dalszych obszarów 
przestrzeni kosmicznej poza Ksi ycem.

Za ogowe misje NASA na Marsa (i Ksi yc) b d  startowa  z Centrum Kosmicznego 
im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie, gdzie bliski uko czenia jest zaawansowany system 
ledzenia, zaprojektowany, by wspiera  wys anie ludzi poza Ksi yc. Je eli zostanie uko -

czona rakieta Space Launch System (SLS), to b dzie ona mia a oko o  proc. wi ksz  
moc ni  rakieta Saturn V, która wspiera a program eksploracji Ksi yca Apollo (Saturn V 
móg  wynie  na orbit   ton) i b dzie zbudowana z wykorzystaniem tej samej przete-
stowanej w przesz o ci technologii rakietowej, któr  rozwijano dla programu promów 
kosmicznych.

Olbrzymia moc rakiety SLS mo e ostatecznie wys a  astronautów na Marsa w Wielo-
zadaniowym Za ogowym Poje dzie Orion**. Orion zapewni astronautom przestrze  ycio w  
podczas -miesi cznej podró y na Marsa i z powrotem.

Pierwsza rakieta SLS, nazwana Block , której uko czenie planowano na  r., b dzie 
mia a ud wig  ton. Planem na pierwsz  misj  SLS jest wyniesienie statku kosmicznego 
na orbit , mini cie Ksi yca oraz powrót tego pojazdu na Ziemi . Kolejny etap projektu 
SLS, Block B, ma na celu dodanie górnego stopnia rakiety o wi kszej mocy, co da plano-
w  zdolno  wyniesienia przez SLS  ton. NASA zamierza u y  tej kon  guracji, by wys a  
astronautów znacznie dalej ni  na Ksi yc, prawdopodobnie w okolice planetoidy znajdu-
j cej si  w niewielkiej odleg o ci od Ziemi. Trzeci etap projektu SLS, Block , zawiera plany 
zast pienia pi ciu pomocniczych silników rakietowych z Block  silnikami na paliwo ciek e 
lub sta e, które da yby ud wig  ton. Obecne oszacowania planowanej ostatecznej 
kon  guracji SLS, która zabierze astronautów do Marsa, przewiduj , e ten statek b dzie 
wa y  oko o  ton, co jest porównywalne z dziesi cioma w pe ni za adowanymi 
boeingami . Zapewni ,  miliony kilogramów si y ci gu, co jest równowa ne ponad 

* NASA – skrót od nazwy National Aeronautics and Space Administration (Narodowa Agencja 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

** Ang. Orion Multi-Purpose Crew Vehicle.
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  silników samochodu Chevrolet Corvette, a stoj c, b dzie mia  wysoko   metrów, 
czyli wi cej ni  trzydziestopi trowy budynek.

Pierwszy bezza ogowy lot testowy Oriona obejmuj cy dwa okr enia po orbicie 
zosta  przeprowadzony w grudniu  r. Pierwszy zintegrowany start i bezza ogowy lot 
rakiety SLS oraz statku kosmicznego Orion do punktu poza Ksi ycem, który nazwano 
Misj  Eksploracyjn  , jest obecnie przewidywany na rok .

Pierwszy za ogowy lot astronautów na Orionie, Misja Eksploracyjna , ma si  odby  
w  r., ale prawdopodobnie ten termin b dzie opó niony. Druga faza eksploracji, która 
uwzgl dnia plany ewentualnej podró y na Marsa, zacznie si  pod koniec lat dwudziestych 
wraz z planowan  jednoroczn  misj  na stacj  oko oksi ycow . Przed ko cem lat trzy-
dziestych NASA zamierza przetestowa  wszystkie systemy i mo liwo ci Oriona, które s  
potrzebne, by zabra  astronautów oraz adunek potrzebny do prze ycia do orbity Marsa, 
oraz na powrót z powrotem na Ziemi .

Wys anie astronautów na Marsa, wyl dowanie na jego powierzchni, utrzymanie ich 
przy yciu i nast pnie zabranie ich z powierzchni planety oraz bezpieczny powrót do domu 
pozostaj  zdecydowanie poza obecnymi mo liwo ciami NASA. Przyci ganie grawitacyjne 
na powierzchni Marsa jest niemal ,  razy silniejsze ni  przyci ganie na powierzchni 
Ksi yca. Zatem astronauci bezpiecznie l duj cy na Marsie potrzebuj  silników hamuj -
cych lub u ycia jakiego  innego sposobu l dowania, które spowolni przyspieszenie opada-
nia na powierzchni  planety. Z tego samego powodu startowanie z Marsa b dzie znacznie 
wi kszym technologicznym wyzwaniem ni  powrót astronautów z powierzchni Ksi yca. 
Podró  na Marsa i z powrotem jest oczywi cie jedynie cz ci  problemu przetrwania na tej 
planecie i NASA pracuje obecnie nad pomys owymi planami zbudowania tam kolonii.

Jednak e NASA nie jest ju  jedynym graczem w eksploracji kosmosu i wy cigu 
na Marsa. Twórca PayPala i przedsi biorca Elon Musk o wiadczy  w  r., kiedy za -
o y  swoj   rm  SpaceX, e d y do stworzenia ludzkiej kolonii na Marsie. SpaceX ju  

dostarczy  skutecznie adunek do Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej na statku Dragon, 
który to ma w przysz o ci przewie  astronautów na stacj  kosmiczn , a nast pnie dalej 
w przestrze  kosmiczn . Obecna rakieta SpaceX – Falcon  – ma ci g pi ciu boeingów  
pracuj cych na pe nej mocy i mo e wynie   ton na orbit . W grudniu  r. SpaceX 
z powodzeniem zademonstrowa , e pierwszy stopie  rakiety mo e bezpiecznie wyl do-
wa  z powrotem na Ziemi i zosta  ponownie u yty. W maju  r. po raz pierwszy ponow-
nie wykorzystano rakiet  podczas drugiego startu. SpaceX pracuje obecnie nad wys aniem 
w kosmos znacznie mocniejszego Falcona Heavy*, który ma by  w stanie wynie   ton 
na orbit .

W czerwcu  r. w wywiadzie dla „Washington Post” Musk po raz pierwszy przed-
stawi  zarys swoich mia ych planów wys ania bezza ogowego lotu na Marsa w  r. 

* Pierwszy lot Falcon Heavy odby  si   lutego  r. Rakieta wys a a w stron  Marsa samochód 
Tesl  Roadster wraz z kierowc  manekinem (przyp. t um).
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Nast pnie we wrze niu  r. omówi  precyzyjniej te projekty na Mi dzynarodowym 
Kongresie Astronomicznym (IAC – International Astronautical Congress) w Guadalajarze 
w Meksyku. Dwa lata pó niej zaktualizowa  je podczas prezentacji wyg oszonej na 
IAC w Adelajdzie w Australii, gdzie mówi  o przekszta caniu rodzaju ludzkiego w „mi dzypla-
ne tarny gatunek”. Musk zamierza wys a  w Kosmos statek, który ma kilka nazw: Mi dzy-
planetarny System Transportu (ITS – Interplanetary Transport System) oraz BFR (Big Falcon 
Rocket, „B” od big – du y oraz „R” od rakieta). Rakieta ta b dzie nap dzana przez 

 silników rakietowych typu Raptor z si  ci gu podczas startu  ton oraz zdolno ci  
wyniesienia na orbit   ton adunku. BFR zast pi wszystkie wcze niejsze wersje rakiet 
i statków kosmicznych SpaceX (Falcon , Falcon Heavy, Dragon). W silnikach Raptor, 
które wci  jeszcze s  w fazie projektowej w SpaceX, planuje si  wykorzystywa  zbiorniki 
z w ókna w glowego. Zbiorniki te b d  oddzielnie magazynowa  jako paliwo ciek y metan 
i ciek y tlen, b dzie te  mo na ponownie je nape ni  w przestrzeni kosmicznej, co umo liwi 
BFR zabranie -tonowego adunku na Marsa. W  r. Musk zamierza u y  startów ITS, 
by wys a  i umie ci  dwa adunki na Marsie w statkach Dragon.

Je eli kolejne starty zostan  przeprowadzone zgodnie z wyj tkowo wy rubowanym 
harmonogramem (wielu uwa a go za nierealistyczny), SpaceX zamierza wys a  cztery 
rakiety na Marsa w  r. Dwie z nich przewioz  dodatkowy adunek, a dwie kolejne – 
ludzkie za ogi nawet po  marsja skich pionierów ka da. Ich celem b dzie dotarcie 
do Marsa, wyl dowanie na nim, za o enie kolonii, zbudowanie sk adu produkcji paliwa 
oraz odnalezienie zasobów wody. Fani fantastyki naukowej mog  zauwa y  podobie -
stwo planów Muska do tych przedstawionych w wielokrotnie nagradzanej trylogii autor-
stwa Kima Stanleya Robinsona z  r. (kolejne tomy nosz  tytu y Czerwony Mars, 
Zielony Mars i Niebieski Mars), w których to pierwsza setka marsja skich osadników 
wystartowa a na Czerwon  Planet  w  r.

W ci gu nast pnych czterdziestu lat Musk chce przemie ci  a  milion kolonistów 
na Marsa i zacz  manipulowa  marsja skim klimatem, aby uczyni  go bardziej podobnym 
do ziemskiego, czyli dokona  terraformowania. Musk twierdzi, e jego Marsjanie b d  
w stanie przetrwa  na Marsie, a tak e wróci  do domu, poniewa  jego rakiety b d  regu-
larne podró owa  w obie strony z Ziemi na Marsa i z powrotem. To, czy koloni ci kiedykol-
wiek wróc  na Ziemi , zale y w pierwszej kolejno ci od tego, czy przetrwaj  promieniowa-
nie w przestrzeni kosmicznej oraz surowe warunki na powierzchni Marsa, a nast pnie 
od zdolno ci SpaceX do wykorzystania energii s onecznej do produkcji paliw metanowych 
i tlenowych na Marsie (z podziemnych i atmosferycznych rezerwuarów wody i dwutlenku 
w gla) na podró e powrotne. mia e plany Muska równie  mog  wymaga  wydania 
na rozwój dziesi tek, je li nie setek miliardów dolarów. S  to kwoty, które znajduj  si  
poza jego osobist  zdolno ci   nansowania.

Kolejny technologiczny miliarder – za o yciel  rmy Amazon Je  rey Bezos – równie  
buduje rakiety w ramach jego przedsi wzi cia Blue Origin i ma swoje w asne plany wysy-
ania ludzi na Marsa. W  r. Blue Origin skutecznie wystrzeli  swoj  pierwsz  rakiet  
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New Shepard (nazwan  tak od imienia pierwszego ameryka skiego astronauty, który 
odby  lot suborbitalny), a potem szcz liwie sprowadzi  j  na Ziemi .

Blue Origin rozwija tak e pot niejsz  rakiet  New Glenn, której nazwa pochodzi 
od Johna Glenna, pierwszego ameryka skiego astronauty, który okr y  Ziemi . Rakieta ta 
ma wystartowa  z ogromnego obiektu, który jest budowany w Parku Bada  Centrum Ko-
smicznego im. Johna Kennedy’ego na przyl dku Canaveral na Florydzie. Plany dotycz ce 
rakiety New Glenn, które maj  by  wdro one w  r., obejmuj  rakiet  pierwszego stop-
nia do wielokrotnego u ytku jako cz  trzystopniowego, -metrowego pojazdu starto-
wego. B dzie on spala  ciek y wodór i ciek y tlen. Bezos liczy si  z tym, e jego projekt 
potrwa raczej wiele dziesi cioleci ni  jedn  dekad .

W pierwszej kolejno ci Bezos spodziewa si , e jego rakiety Blue Origin b d  wynosi  
satelity i adunki, aby dostarczy  sprz t na Ksi yc, co by oby niezb dne do utrzymania 
tam ludzkiej kolonii. Nast pnie zamierza umie ci  w kosmosie miliony ludzi, którzy b d  
pracowa  na orbicie oko oziemskiej. Dopiero wtedy skupi si  na swoich celach umiesz-
czania kolonistów zarówno na Ksi ycu, jak i na Marsie. Jak powiedzia  Bezos: „My l , 

e je li najpierw polecisz na Ksi yc i uczynisz go swoim domem, wtedy atwiej b dzie 
dosta  si  na Marsa” .

NASA mo e równie  mie  dodatkow  konkurencj  ze strony prywatnej holenderskiej 
spó ki Mars One , za o onej w  r. przez Basa Lansdorpa i Arno Wieldersa. Mars One 
zamierza wys a  bezza ogow  misj  na Marsa w  r., a pierwsz  za ogow  misj  
w  r., a dwa lata pó niej drug  grup  ludzi. Mars One rozpocz  selekcj  astronautów 
w  r. i zamierzaj  dobra  pierwsz  za og  w  r., wtedy te  rozpoczn  trening 
przygotowuj cy do drogi w jedn  stron  na Marsa. W przeciwie stwie do NASA SpaceX 
i Blue Origin Mars One nie projektuje ani nie produkuje rakiet, infrastruktury do startu 
rakiet, modu ów l downiczych, systemów podtrzymuj ce ycie lub azików. Zamiast tego 
zamierzaj  kupi  wszystko, czego potrzebuj , od uznanych  rm przemys u kosmicznego. 
Czy Mars One jest w stanie faktycznie kupi  sprz t potrzebny do misji na Marsa, czy nie, 
zobaczymy w przysz o ci*. Niedawno jeszcze jeden gracz og osi  plany kolonizacji Marsa. 
W lutym  r. na konferencji World Government Summit w Dubaju szejk Mohammed bin 
Raszid Al Maktoum, w adca Dubaju i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
(ZEA), og osi , e ZEA planuj  zbudowa  miasto na Marsie w ci gu stu lat . Przedstawiony 
przez szejka projekt Mars  jest obecnie tylko koncepcj , chocia  ZEA stworzy y swoj  
w asn  agencj  kosmiczn  w  r. i planuj  wys a  bezza ogow  sond  na Marsa do 

 r. co zbiega si  z pi dziesi t  rocznic  zdobycia przez ZEA politycznej niezale no ci 
od Wielkiej Brytanii w  r.

Powodem, dla którego tak wielu z nas tak bardzo interesuje si  Marsem, jest to, 
e ycie na tej planecie b dzie w przysz o ci dla nas lub dla rodowitych Marsjan mo liwe. 

*  stycznia  r. decyzj  s du zosta o og oszone bankructwo i likwidacja  rmy Mars One 
(przyp. t um).
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Co, je li Mars jest siedliskiem ycia dzisiaj? Co, je li astronauci za o  ludzk  koloni  
na Marsie w dwudziestym pierwszym stuleciu? Czy przyniesiemy mier  i zniszczenie Czer-
wonej Planecie, tak jak zrobili to pierwsi europejscy koloni ci Nowemu wiatu, kiedy przy-
nie li osp , odr , koklusz, d um  dymienicz  i czerwonk  do wiata, któremu brakowa o 
zdolno ci obrony przed nimi? Przywie li tak e konie i winie, które cz sto dominowa y 
nad lokalnymi dzikimi gatunkami. Choroby i zwierz ta ze Starego wiata sia y spustosze-
nie w faunie i  orze Nowego wiata. Ludzko  równie  nie odnios a sukcesów w dbaniu 
o odleg e obszary dzikiej przyrody. Ekosystemy Arktyki, Antarktydy i Amazonii s  zagro o-
ne przez ingerencj  ludzkiej cywilizacji, poprzez polowania i globalne ocieplenie. Czy je li 
nie potra  my si  zorganizowa , aby pomóc nied wiedziom polarnym, pingwinom, 
wydrom olbrzymim, by przetrwa y na naszej w asnej planecie, to czy zrobimy cokolwiek, 
aby pomóc zapewni  przetrwanie mikroskopijnych Marsjan?

Czy mikroskopijni Marsjanie maj  jakiekolwiek znaczenie? Tak. By  mo e zaistnia a 
tam druga geneza ycia, które zacz o si  ca kowicie niezale nie od ziemskiego. Nawet 
je li ycie na Marsie ogranicza si  do organizmów o rozmiarach bakterii, jest zakopane 
pod ziemi  lub ukryte g boko w szczelinach, gdzie te organizmy s  chronione przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem ultra  oletowym i promieniowaniem kosmicznym i gdzie 
mog  znale  wod . Owi mikroskopijni Marsjanie byliby niewiarygodnie wa ni dla naszego 
zrozumienia ycia we wszech wiecie. ycie na Marsie, które jest niezale ne od ycia na 
Ziemi, da nam jasne przes anie na temat egzobiologii: ycie mo e pojawi  si  wsz dzie 
tam, gdzie pozwalaj  na to warunki. Je li natomiast znajdziemy mikroskopijne ycie oparte 
na DNA, otrzymamy równie  niezwykle wa n  wiadomo  o egzobiologii oraz wskazówki 
dotycz ce naszej dalekiej, ewolucyjnej przesz o ci: ycie atwo przenosi si  przez prze-
strze  mi dzyplanetarn . ycie rozprzestrzenia si , kiedy raz si  rozpocznie, a zatem 
niezale nie, czy my jeste my Marsjanami, czy Marsjanie s  nami, jeste my wszyscy spo-
krewnieni. Wreszcie je li oka e si , e Mars jest ja owy i bezp odny, nawet bez mikrosko-
pijnych Marsjan, b dziemy wiedzie , e jeste my bardziej samotni w Uk adzie S onecznym 
i prawdopodobnie równie  w Galaktyce i wszech wiecie, ni  wielu z nas obecnie przypusz-
cza. Niezale nie od odpowiedzi, ka da ma znaczenie. Mars jest wa ny.

Poniewa  perspektywa podró y na Marsa jest coraz bardziej realna, trzeba jak 
najszybciej zbada , czy ycie istnieje w naszym planetarnym s siedztwie. Umieszczenie 
astronautów na orbicie Marsa stwarza bardzo niewielkie ryzyko zanieczyszczenia Marsa. 
L dowanie modu ów mieszkalnych oraz astronautów na Marsie i próby zbudowania ko-
lonii na Marsie mog  jednak nieumy lnie zniszczy  wszelkie ycie potencjalnie istniej ce 
na Marsie, zanim b dziemy mieli szans  w pe ni zbada  Czerwon  Planet  i odkry , 
czy ono faktycznie tam istnieje.

Naukowa opowie  detektywistyczna, która zaczyna si  na nast pnej stronie, opisuje 
liczne próby stwierdzenia istnienia ycia na Marsie od XVII w. do dzisiaj. Rozwa aj c 
te twierdzenia i odkrycia, mo emy pomy le  o tym, czy potrzebna jest pewna ostro no , 
zanim zaczniemy kolonizowa  Marsa. By  mo e decyzja, czy skolonizowa  Marsa, 
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nie powinna by  pozostawiona wy cznie politykom, profesjonalnym astronautom i astro-
nomom, entuzjastom kosmosu oraz bogatym, sk onnym do ryzyka kapitalistom. Wszyscy 
powinni my lepiej zrozumie  Marsa i wszyscy powinni my uczestniczy  w tej publicznej 
debacie.
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