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Tézy prednášky: Najprv predvediem niektoré výsledky našich pokusov s morfogenézou 
mnohobunečných bakteriálnych útvarov a pokúsim sa poslucháčov presvedčiť, že náš model kolónií 
Serratia sa dá prirovnať k mnohobunečnému telu s vlastnou ontogenézou (1-3).  Odtiaľ sa odrazím 
k Barbieriho teórii dvojstupňovej ontogenézy (4) – prvý stupeň riadený programom a striktne izolovaný 
od interakcií s biosférou – druhý s postupným naplňovaním „organickej pamäti“, t.j. napojovaním sa na 
biosféru. V poslednej časti sa budem biosémiotickým otázkam, hlavne ternárnej interakcii program – telo 
– biosféricka, s dôrazom na genetický diskrétny zápis, jeho interpretáciu telesnými štruktúrami, 
a problémy uchovávania informácie v línii (druhu) počas evolúcie (5-7). 
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