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marszałek wielki koronny M . W olski i in.) oraz dorzucenia w ielu innych cennych 
szczegółów do historii stosunków kulturalnych Rzeczypospolitej początków X V II  w.

Galerię historyczno-kulturalnych portretów z doby odrodzenia dopełnił H. B a 
rycz wyborem  ogłoszonych już wcześniej studiów, poświęoonych wybitnym  przed
stawicielom nauki polskiej w ieków  X V I— X V II  z kręgu Akadem ii Krakowskiej: 
M ikołajowi Smieszkowicowi-Gelasinusowi, Sebastianowi (Petrycemu z Pilzna i Ja
nowi Brożkowi. Zebrane razem i zaprezentowane czytelnikowi w  nowej, uzupeł
nionej wersji, złożyły się one —  może w brew  zamierzeniom autora —  na instruk- 
tywny sondaż socjologiczny warunków żyda  i  twórczoś-ci mieszczańskiej inteligencji 
zawodowej, ujawniając nie tylko złożony mechanizm awansu (społecznego i inte
lektualnego, ale i proces czynnego włączania się w  obręb twórczych sił narodu 
wybijających się jednostek spośród w arstw  plebejskich.

Trzy te studia, zachowując w alor cennych materiałowo d interpretacyjnie szki
ców biograficznych, w  nowym zestawieniu rzuciły jednocześnie interesujące światło 
na zagadnienie trudnych dylematów wyboru drogi życiowej, prób samookreślenia 
i poszukiwań własnego miejsca w  niesprzyjającym układzie stosunków społecznych, 
komplikacji wywołanych trudnościami materialnymi oraz kompromisów narzuca
nych presją środowiska i mecenasowskich zależności, innymi słowy, na cały zespół 
czynników, które odcisnęły się tak trwałymi śladami na życiorysach: mieszczańskiego 
przyjaciela Kochanowskiego, uczonego lekarza i tłumacza Arystotelesa oraz wybit
nego matematyka d polemisty antyjezuicfciego, a w raz z nimi na losach całych po
koleń mieszczańskiej inteligencji okresu staropolskiego.

Pięknym akordem zamykającym lekturę książki W  blaskach epoki odrodzenia 
jest jej końcowy szkic o Stanisławie Łempickim jako badaczu polskiego renesansu, 
symbolicznie niejako, już w  samej stylizacji tytułu, nawiązujący do znakomitego stu
dium, jakie ten wybitny (zmarły w  1947 r.) historyk kultury poświęcił przed czter
dziestu z górą laty (w  1926 r.) swemu duchowemu mistrzowi, Kazim ierzowi M o
rawskiemu. Czyta się ów wnikliwy, rozważny w  ocena-oh, ale pełen ciepła i uznania 
dla zasług wielkiego entuzjasty humanizmu rys życia i naukowego trudu badacza 
działalności kulturalnej J. Zamoyskiego —  z mieszanymi uczuciami: jak epitafium  
dla odchodzącego w  przeszłość pokolenia wielkich odkrywtców odrodzenia polskiego, 
ale zarazem z optymistyczną w iarą w  twórcze przedłużenie aż do naszych czasów  
ich pisarskiego dorobku.

Now y tom renesansowych studiów Henryka Barycza —  trwałe ogniwo w  łań
cuchu najlepszych tradycji badań nad historią kultury, nauki i piśmiennictwa Z ło 
tego W ieku —  jest godnym nawiązaniem do wielkiego dziedzictwa, przekonywają
cym świadectwem żywej, niesłabnącej i obiecującej wiele jeszcze cennych osiągnięć 
kontynuacji owego ważnego nurtu historiografii polskiej.

Leszek Hajdukiewicz

Atti del Symposium Internazionale di Storia, Metodologia, Logica e Filosofia del- 
la Ścierna „Galileę nella storia e nella filosofia della scienza”. G ruppo Italiano di 
Storia delle Scienze, Vinoi ¡(Flrenze) 1967, ss. C X C V  +  338, ilu^tr. 20*.

Wspomnienia rocznicy Galileusza, z jej olbrzymim plonem naukowym, jeszcze 
niejeden raz powracać będą na łamy „Kwartalnika”. Okazją do obecnych są opubli
kowane w  1967 r. Akta Międzynarodowego Sympozjum Historii, Metodologii, Logiki 
i Filozofii Nauki „Galileusz w historii i filozofii nauki’’. Sympozjum jest już nieobce

* Tom ukazał się w  serii Collection des travaux de l’Académie Internationale 
d’Histoire des Sciences jako jej nr 16, w  grupie wydawnictw związanych z imprezami 
czterechsetlecia urodzin Galileusza.
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czytelnikowi naszego pisma dzięki sprawozdaniu z :mprez włoskich Roku Galileusza 
pióra naocznego ich świadka i uczestnika ł .

Om awiany tom jest formalnym odbiciem podstawowego przedmiotu obrad Sym 
pozjum; oczywiście żadne akta nie oddadzą klimatu, jakim żyła i oddychała w ielka 
grupa uczonych w  dniach od 14 do 16 września 1964 r. we Florencji i Pizie, nic też 
nie odda skuteczności ich kontaktów osobistych, ich bezpośredniej wym iany myśli. 
Nieobecnemu trudno jest cokolwiek powiedzieć na temat atmosfery Kongresu, je
dnakże —  mając oficjalne wydanie Akt —  może 'lepiej przestudiować prace, które 
w  całości nie mogły być dostępne uczestnikowi choćby z tej prostej racji, że obrady 
toczyły się równocześnie w  dwóch sekcjach: historii nauki i filozofii nauki.

Lektura tego ponad 500-stronioowego tomu nie jest łatwa, lecz interesująca, 
a miejscami nawet pasjonująca; do takich właśnie miejsc zaliczyć by  można np. 
próbę odtworzenia procesu Galileusza przez S. Drake’a, relację D. M . Grmeka z ba
dań nad wzajemnym stosunkiem Galileusza i Santoria, a także —  w brew  oczeki
waniom wobec riiezachęcająco sformułowanego tytułu —  sprawozdanie z bibliogra
ficznego „śledztwa” J. I. Zeitlma, Some Points of Bibliographical Interest Conceming  
Certain Works of Galileo Galilei.

Materiały Sympozjum (poza pomijanymi przez nas tekstami wypowiedzi z okazji 
oficjalnej inauguracji w  Palazzo Vecchio we Florencji oraz uroczystego zamknięcia 
Sympozjum w  Pizie) wydawca Akt —  włoska Grupa Narodowa Historii Nauki —  
ujął w  cztery działy: uczczenie pamięci Aleksandra Koyrego; Relazioni, czyli refe
raty wygłoszone na plenarnych obradach Sympozjum; komunikaty sekcji historii 
nauki; komunikaty sekcji metodologii, logiki i filozofii nauki.

Należy podkreślić tematyczną zwartość całości. Wszystkie ogłoszone prace od
noszą się nie tylko do osoby i dzieła Galileusza, ale rzeczywiście dotyczą historii 
i filozofii nauki w  ogólności. Nie rozpraszają tej spoistości ani wspomnienia o A . K oy- 
rem, ani —  nieliczne zresztą — artykuły na temat innych osób i ich dzieł, związanych 
z Galileuszem.

Naukowy charakter Sympozjum w  świetle Akt trzeba ocenić bardzo wysoko. 
Tom zawiera 53 referaty naukowe różnej objętości (oraz 5 przemówień oficjalnych). 
Zapewne długo będzie on pozycją o pierwszorzędnym znaczeniu w  literaturze galile- 
ańskiej, i nie tylko w  niej. Każdy, kto zechce zapoznać się z najnowszymi osiągnięcia
mi i stanem badań nad Galileuszem czy w  ogóle nad nauką, techniką i filozofią końca 
X V I i początku X V II  w., musi zetknąć się z tym tomem, przestudiować odpowiednie 
prace, sięgnąć do przytoczonych przez wielu autorów wskazówek bibliograficznych 

i wykazów piśmiennictwa.
Naszym zadaniem —  jest wstępne zorientowanie czytelników co do zasadniczych 

punktów zawartości tego arcybogatego, trudno niestety w  kraju dostępnego zbioru2.

D la uczczenia pamięci A . Koyrégo wygłoszono dwa -eferaty omawiające dzieło
i życie tego filozofa, tłumacza, dydakty, a zawsze człowieka nauki. I. B. Cohen 
(L ’oeuvre d’Alexandre Koyré)  podkreśla szczególnie, że pierwsze przesłanki metody 
Koyrégo, odnoszącej się do badań nad historią nauki, ujawniły się w  głębokiej pracy 
analitycznej z 1937 r. —  Galilée et l’expérience de Pise; fundamentalne zaś Études 
Galiléennes, opublikowane przez Koyrégo w  1939 r., są „dziełem bardziej niż jakie
kolwiek inne tkwiącym u samych podstaw n o w e j  historii nauki” (s. X III).

1 W . V  o i s e, Włoskie imprezy Roku Galileusza. Refleksje obserwatora. „K w ar
talnik Historii Nauki i Techniki”, nr 3/1965, ss. 325— 331. .

2 N ie ma go np. Biblioteka Jagiellońska. W  Bibliotece Zakładu Historii Nauki 
i Techniki P A N  jest oznaczony sygnaturą 8133.
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Życiorys naukowy Koyrégo, model pracy twórczej, a zwłaszcza jego znaczenie 
w  aspekcie rozwoju kultury europejskiej —  zakończone piękną pochwałą wielkodusz
ności uczonego, „pierwszego wśród gentlemanów” (s. X X II ) —  przedstawia G. Ds  
S.antillana (Alexandre Koyré nel mondo europeo).

Dział referatów plenarnych przynosi 8 prac. Wymienimy je w  kolejności publi
kacji w  Aktach, z tym jednak zastrzeżeniem, że do trzech spośród nich, uprzednio 
scharakteryzowanych przez W . Voiségo w  sprawozdaniu z Sympozjum, tu już nie 
wrócimy. Dotyczy to prac: B. Stickera Galilei und die dualistische Weltauffassung,. 
A. T. Grigorjania i A . Juszkiewlicza Literature on Galileo in Russia and the USSR, 
oraz R. J. Seegera On Galileo’s Philosophy of Science in Retrospect3.

W  inaugurującym ten dział referacie I. B. Cohen (Newton’s Attribution of the 
First Two Laws of Motion to Galileo) Stwierdza, że Newton poznał Discorsi Galileu
sza dopiero po opublikowaniu swoich Principiów; Galileusza mógł Newton znać 
pośrednio (przez K. D igby’ego, P. Gassendiego, R. Andersona, I. Borrowa i in.);, 
z pierwszym prawem mechaniki mógł zetknąć się za pośrednictwem Kartezjusza.

Ciekawe ujęcie cechuje pracę Y. Ronchiego L ’influence de l’optique de Galilée 
sur la science en général. Tezy autora nie są w  całośoi nowe, lecz przedstawione tu 
może pełniej, niż w  wypowiedziach z innych okazji4. Tytuł przy tym niezupełnie od
powiada treści, ponieważ autor ogranicza się do ukazania w pływ u Galileusza na. 
optykę.

Istotnym bodaj elementem jest zwrócenie baczniejszej uwagi na dzieło G. B. 
della Porta Magia naturalis w  wydaniu z 1589 r., gdzie w  księdze X V II jest m owa
o optyce, perspektywie i doświadczeniach z soczewkami. Znana teza autora, przy
pisująca w  tej dziedzinie całą zasługę rzemiosłu, upatrująca zaś czynnik wsteczny 
w  filozofii, jest historycznie nie usprawiedliwiona. Podobnie teoretyczna podstawa 
całego rozumowania V . Ronchiego: non potest fieri scientia per visum, solum —  oder
wana od platońskiej, jakże żywej w iary  w  zmysł wzroku, zmysł „najbardziej filozo
ficzny” —  nie ma historycznego uzasadnienia nawet w  odniesieniu do epoki Galileusza.

Referat byłby znacznie lepszy, gdyby pozbawiony był tu i ówdzie subiektywnego  
nastawienia, a przem awiał wym ową faktów, z natury mających znacznie większą 
siłę przekonywania, tym bardziej, że zebranych faktów, samych w  sobie bardzo zna
miennych, jest tu aż nadto.

Bez wątpienia najbardziej wart uwagi w  tej serii jest referat dwóch uczonych 
radzieckich, B. M. K iedrowa i B. W . Kuzniecowa, La logique de Galilée et la logique 
de la physique actuelle. W yw ód ich odznacza się niezwykłą prostotą i jasnością,, 
a zarazem zwięzłością —  cechami, które w  tego rodzaju wystąpieniach ważą naj
więcej.

Referat ma znaczenie podstawowe: podejmuje problem bardzo istotny dla fizyki 
współczesnej, gdyż dotyczący określania położenia w  przestrzeni cząstek elementar
nych, znajdujących się w  ruchu o prędkości zbliżonej do prędkości światła. Logicznie 
zagadnienia tego nie można rozważać arii w  systemie logiki arystotelesowskiej czy 
raczej stoickiej, tj. dwuwartościowej, .and w  systemie logiki wielowartościowej, można 
je natomiast przedstawić w  systemie logiki monowartośćiowej.

„Sąd stwierdzający przynależność danego orzeczenia do pewnego podmiotu (czyli 
przynależność współrzędnych przestrzenno-czasowych do pewnej cząstki) może mieć 
tylko jedną wartość: «prawdziwość». Jeżeli podmiot nie ma takiego orzeczenia —  
mamy do czynienia z jakimś innym podmiotem, jeżeli zaś traci takie orzeczenie —

3 Por.: W . V  o i s é, op. cit., ss. 327— 328.
4 Por. np.: V. R o n  chi ,  Galileusz —  mistrz techniki; oraz: A . T  e s k e, Gali

leusz w świetle dawnej optyki. Wyniki badań Vasca Ronchiego. „Kwartalnik”' 
nr 3/1965, ss. 259— 275, 359— 362.
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podmiot znika”. Jednakże .....niemożliwość stosowania wnioskowania n-ieskończonoś-
ciowego w  logice m onowartośdowej tłumaczy logiczną istotę trudności piętrzących 
się przed relatywistyczną teorią nieciągłej czaso-przestrzeni” <s. X C V II).

Do przezwyciężenia tych trudności prowadzi „logika wartośdi zmiennej, przejście 
od logiki m onowartośdowej do logiki nieskończonej dwuwartościowości, tzn. do lo
giki Galileuszowskiej” l(is. XCVIDI).

Z  kolei G. Grioli (Significato e limiti della meccanica galileiana) uwydatnia 
szczególnie fakt, że mechanika galileańska jest mechaniką ziemską, zasady jej są 
ważne jedynie w  stosunkach panujących na naszym globie. Miejsce uprzywilejowane 
zajmuje w  niej zasada bezwładności.

Szersze znaczenie m a również ireferat T. V ioli Galileo e 1’anaiisi matematica 
del ’600. Autor dopatruje się jakiejś głębokiej niespdisItośCi, żeby nie powiedzieć —  
niekonsekwencji, w  twórczości matematycznej Galileusza. W skazuje ona, że świat 
gwiazd nie jest bez skaz, ale nie obala starego nań poglądu. Przesłania cieniem 
nieufności Arystotelesa, ale nie —  Archimedesa. Galileusz to przecież fizyk upra
w iający matematykę tylko ubocznie, a jednak śmiało rzucił myśli, które istotnie 
w  matematyce zostały podjęte i znacznie później częściowo wyjaśnione (B. Bolzano, 
G. Cantor, E. Carruccio, L. Geymonat i in.); dzlieła zaś jego nadal mogą być 
natchnieniem, tak jak dla O. Stolza ¡była nim lektura dzieł starożytnych Greków.

Mimo to bezpośredni w p ływ  Galileusza na matematyków X V II  w. był raczej 
ograniczony, ponieważ: a) Galileusz zdezorientował współczesnych jako niespecja- 
lista; b) wzbudził do Ciebie uczucie wrogośd, które zaważyło na długo nawet na 
losach recepcji jego dorobku matematycznego; c) pozostawał pod nadmiernym  
wpływem  Archimedesa. Ponadto form a wypowiedzi Galileusza nie zawsze odzna
czała się ja-snośdą, co styliści skłonni są czasem przemilczać.

N a  tle referatu, merytorycznie utrzymanego w  tonie krytycznym, wręcz 
niepokojąco brzmią pewne przesadne zwroty, którymi autor uważa za stosowne 
asekurować swoje uwagi negatywne, zastrzeżenia i wątpliwości. Emfatyczne wezwa
nie do „aktu w iary w  proroczy geniusz Galileusza” czy zachęta do „pokornej medy
tacji” nad stronicami jego dzieł (ss. C L X X X V I i na-st.) —  są anachronizmem. W iel
kości Galileusza ani j-uż riie powiększy żadna panegiryczna retoryka, ani też nie 
pomniejszy żadna rzeczowa —  ja'k u T. ViOli —  krytyczna -analiza naukowa.

Dział zatytułowany Sekcja historii nauki zawiera 25 komunikatów, przeważnie 
niewielkich objętościowo. Omówimy je w  nieco innym porządku, niż są wydruko
wane, wyróżniając —  -dla większej przejrzystości przeglądu —  trzy grupy tematyczne 
i('i tu już, wewnątrz grupy, zachowując kolejność z Akt). Są to komunikaty: 1) odno
szące się do biografii Galileusza; 2) poświęcone pismom Galileusza oraz pismom osób 
z nim związanych; 3) dotyczące kwestii szczegółowych. Można by jeszcze wyróżnić 
osobno komunikaty w  zakresie różnych gałęzi nauki: mechaniki, astronomii Ltd., ale 
dalszego grupowania przeprowadzać nie będziemy.

Przegląd pierwszej grupy komunikatów w  d-zi-ale Sekcja historii nauki musi 
poprzedzić stwierdzenie, że pełny życiorys Galileusza w  najbardziej interesującym  
skrócie podał S. M . Uzdiilek. Jego referat Galileo Galilei, the Founder of Experi
mental Philosotphy and its Influence upon Classical Physics został zamieszczony 
jednak w  dzliale ¡IV —  Sekcja metodologii, logiki i filozofii nauki, także zresztą 
niewłaśdwie. Referat bowiem nie tylko daje jasny pogląd na biografię uczonego, 
ale ma również inne walory natury ogólnej, które go predestynowały do wstępnych, 
niejako programowych Relazioni (i powinien był być (wygłoszony na plenum  
Sympozjum).

Uzdiiek na tło głównych zdarzeń życia Galileusza frapująco rzutuje odkrycia 
uczonego. Akcentuje przy tym stale konsekwentne stosowanie przez Galileusza
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metod eksperymentalnych, 4 to w  znaczeniu nowoczesnym, w  całym okresie jego 

aktywności naukowej.
N a  pierwszym miejscu w  ■omawianym obecnie dziale należy postawić wspom 

niany na wstępie, pasjonujący komunikat S. Draike’a  On the Conflicting Documents 
of Galileo’s Trial. Autor postanowił nie tylko wyjaśnić kwestię sprzeczności między 
dokumentami z 20 lutego 1616 r. (ostrzeżenie Bellarmina) a procesem Galileusza  
z 1633 r., ale —  co ważniejsze —  wykazać, że zachowanie Galileusza w  całej tej 
sprawie było pełne godności. Robi to autor w  sposób niezwykle przekonywający.

Komunikaty: S. A . Bediniego The Makers of Galileo’s Scientific Instruments 
oraz M . L. Bonelli Note about Galileo’s Instruments, wprawdzie dotyczą w ykonaw 
ców  instrumentów i narzędzi naukowych dla uczonego, ale równocześnie są oparte 
na ściśle odnoszącym isię do Galileusza bogatym materiale biograficznym.

Zagadnieniem ślepoty Galileusza oraz próbą znalezienia przyczyny tej choroby 
na podstawie zachowanej konsultacji G. Tru llia  (którą autor publikuje w  wersji 
włoskiej I łacińskiej) zajmuje się F. Grondona (In  tema di eziogenesi délia cecità 

di Galileo).
D. M . Garnek (L ’énigme des relations entre Galilée et Santorio) i F. A ffronti 

(Documenti galileiani sull’irwenzione del termómetro) rzucają sporo nowego światła  
na wzajemne związki Galileusza i S antoría, przy czym Grmék dołączył wykaz lite
ratury na ten temat.

A . Simili (Una dedica autógrafa di Galileo Galilei a Fortunio Liceti e il clima 
dette loro concezioni scientifiche e relazioni epistolari) rozwiązuje zagadkę Stosunku 
Galileusza do Licetiego, który pozostawał na usługach inkwizytora, a także dodaje 
pewne szczegóły do wiedzy o osobowości i charakterze Galileusza.

Grupa tematyczna komunikatów odnoszących się do pism Galileusza, edycji 
jego dzieł oraz wiążących się z tym pism innych osób, rozpoczyna się od przyczynka
D. Heilman Galileo’s Sources for and Use of Data Concerning the Nova of 1572 and 
the Comet of 1577.

C. Maccagni ustala liczbę wydań i wersji dziełka G. B. Benedettiego De motu. 
R. E. W . Maddison ukazuje zasięg znajomości dzieł Galileusza w  Anglii w  pierwszej 
połowie X V II  w . G. Arrighi publikuje 8 listów B. Castellego z lat 1613— 1642 do 
różnych mecenasów ówczesnego ruchu naukowego. Poemacik Galileusza o todze 
profesorskiej i jego wydania są przedmiotem krótkiej analizy V. Busacchiego.

O edycjach pism Galileusza najszerzej traktuje cytowany już artykuł J. I. 'Zeit- 
lina Some Points of Bibliographical Interest. Autor zbadał wnikliwie odmiany 
bibliofilskie następujących dzieł: Sidereus nuntius, II saggiatore, Dialogo oraz, 
wstępnie, Nov-Antiqua. N a  tym tle wysuwa też ciekawe wnioski rzutujące pośrednio 
na obraz charakteru Galileusza. Täkim epizodem biograficznym jest np. słynna 
korekta T. Stiglianiego.

Pierwszy spośród komunikatów sekcji historii nauki, poświęconych wybranym  
kwestiom szczegółowym, D. W . W atersa Galileo and Longitude: Fundamental 
Contributions to a Fundamental Problem, podaje, że dzidki odkryciu przez Galileusza 
izochronizmu wahadła oraz dzięki wynalezieniu teleskopu udało się rozwiązać prob
lem pomiarów długości geograficznej.

O. Fleckenstein (D ie Venusphasen des Galilei) uzasadnia, że Galileuszowe odkry
cie faz planety Wenus przezwyciężyło nie tylko starożytne poglądy astronomiczne, 
ale również ezoteryczne pseudoltajemnice hellenistycznej astrologii, tak modnej 
w  okresie odrodzenia.

Praca uczonego japońskiego M . Taiketan:ego Relationship between Force and 
Motion in Galileo’s Work rozpatruje przykładowo stosunek siły do ruchu, w  istocie 
rzeczy porusza jednak problem metodologiczny i dlatego powinna była znaleźć się 
w  sekcji filozoficznej.
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Autor krytykuje pogląd (chyba za bardzo eksponowany w  ¡materiałach Sympo
zjum, zwłaszcza w  Relazioni), jakoby fizyka zrodziła się wraz z Galileuszem. Należy  
uwzględniać wikład wielu innych uczonych, zwłaszcza Leonarda da V'nci. N ie znaczy 
to, by autor nie dostrzegał faktu, że w  dziele ¡Galileusza znalazły się podstawy me
chaniki oraz metody eksperymentalnej. Jednakże z punktu widzenia metodologicz
nego w  twórczości naukowej wyróżnia Takeltand (za E. Machem i jego Die Mechanik 
in ihrer Entwicklung z 1912 r.) trzy stadia: zbierania faktów  (an sich) —  na tym  
etapie znalazł się Tycho Brahe; poznawania struktury zjawisk ( für sich) —  Kepler; 
pogłębienia (an sich und für sich). Analizując mechanikę- Galileusza, autor dochodzi 
do wniosku, że nlie osiągnęła ona trzeciego stadium, lecz zatrzymała się na drugim.

U. Forti (II principio di inerzia di Galileo) pisze, że w  sporze historycznym
o pierwszeństwo odkrycia prawa bezwładności należy w yjść od systemu koperni- 
kańskiego do prawa inercji, a nie odwrotnie. Chociaż trudno zdecydowanie stwierdzić, 
że Galileuszowi (a  nie Kartezjuszowi, jak chce Koyré) należy się to pierwszeństwo, 
Forti jednak przytacza nowe dowody, przemawiające za pierwszeństwem Galileusza.

Najciekawszy w  tej grupie jest, filozoficznie zabarwiony, komunikat M. A . Ton- 
nelat Inertie et relativité dans la physique de Galilée. Autorka wychodzi od bardzo  
istotnego spostrzeżenia, że w  fizyce współczesnej zagadnienia bezwładności i  względ
ności występują razem, za czasów Galileusza natomiast skojarzenie to nie było tak  
oczywiste.

Analizując dalej kilka wersji relatywizmu (od filozoficznego do fizycznego) oraz  
poglądy oparte o pojęcie absolutu w  fizyce przednewtonowSkiej (zwłaszcza u G. B ru 
no), autorka dochodzi do wniosku, że wierność Archimedesowemu systemowi świata  
fizycznego pozwoliła Galileuszowi ustalić jedynie prawo względności ograniczonej, 
nie zaś —  absolutnej (jak  u Einsteina).

A . Frajese (ConcezAoni infinitesimali netta matematica di Galileo) na bazie 
tekstów z drugiego dnia w  Dialogo i Discorsi ustala, że Galileusz jest prekursorem  
nowej matematyki i rachunku różniczkowego, a Leibniz jego kontynuatorem.

M. Gliozzi (L ’elasticità dell’aria e la propagazione del suono in Galileo) dowodzi: 
zagadnienie elastyczności —  według ogólnej opinii —  znane było dopiero od czasu 
G. Pecqueta Dissertatio anatomica de circulatione sanguinis (1051 r.), względnie na
wet od G. B. della Porta (1001 r.), a tymczasem Galileusz już w  1594 r. w  liście do  
A. Mocenigo pisał o elastycznym nacisku powietrza w  lampie. W  zagadnieniu roz
przestrzeniania się fa l dźwiękowych wyprzedził Galileusza Benedetti.

A . Procissi (La  teoria dette proporzioni tra grandezze in Galileo e nella sua 
scuola) podkreśla szacunek Galileusza dla Euklidesa. Ze  szkoły galileańskiej w y 
mienia tylko E. Torricellego.

N a  szkicowym zaznaczeniu pewnych koncepcji poprzestaje komunikat P. A lb e r -  
tazziego Bossiego o szerokim tytule Galileo tecnico.

Dw a komuniikalty ogłasza L. Belloni. W  ilustrowanym Agli albori della icono- 
grafia dell’„occhiale” analizuje dw a obrazy Jana Brueghela „Aksamitnego”' 
z 1017 r. —  Alegorię wzroku oraz Alegorię wzroku i węchu —  na których widnieje  
kilka lunet i innych przyrządów optycznych; nie rozwiązuje wszak sprawy pocho
dzenia tych szczegółowo i dokładnie odtworzonych na obrazach rekwizytów z pra
cowni malarza. Wspomina też krótko, że na obrazie Brueghela z 1021 r. —  Alegoria 
powietrza —  skrzydlaty geniusz obserwuje niebo przez lunetę ręczną.

Zwróćmy uwaigę, że na drugiej wklejce z ilustracjami do tego komunikatu (po 
s. 120) odwrotnie, niż trzeba, wstawiono klisze; wskutek tego opisy w  tekście odno
szą się do innych obrazów, niż wynikałoby z cytowanych numerów rycin i podpisów  
pod kliszami.

W  następnej pracy (I primi passi della microscopia ad opera di Galileo e della 
sua scuola) ten sam autor przedstawia, jak wielkie usługi oddał mikroskop Gali



Recenzje 371

leusza w  rozwoju anatomii, przytaczając przykłady z półwiecza dziiejów medycyny 
włoskiej po wynalazku Galileusza.

G . Pezzi (U idea  novatrice di Galileo nella evoluzione della scienza medica) 
natomiast, poza nielicznymi uwagami co do w pływu Galileusza na medycynę włoską, 
snuje szereg refleksji z pogranicza literatury.

Czwarty i ostatni dział Akt obejmuje 18 komunikatów, które były wygłoszone 
podczas obrad sekcji metodologii, logiki i filozofii nauki na omawianym sympozjum. 
Relacjonując je, pominiemy tylko pracę S. M. Uzdilka, o której wyraziliśmy jak  
najlepszą opinię w  dziale poprzednim.

Najbardziej interesujące ujęcie i bogata zawartość twórczych przemyśleń cechują 
w  tej serii przede wszystkim komunikat historyka matematyki L. Geymonata A ttu - 
alità delle indicazioni metodologiche galileiane.

Autor podkreśla na wstępie, że szerokie posługiwanie się matematyką w  proce
sie badania i poznawania świata stanowi najbardziej Istotny wkład Galileusza do 
skarbca nauki. Stosowanie '.tej metody budzi jednak zasadnicze wątpliwości, w yra
żające się w  wielu pytaniach, które toy można w  przybliżeniu sprowadzić do kwestii: 
jak sharmoniizować w  metodzie naukowej potrzebę oparcia się na doświadczeniu 
zmysłowym <z koniecznością dysponowania wiedzą uogólnioną i zabezpieczenia do
wodzenia .pewnego? O w a (trudność nie jest rozwiązana definitywnie do dzisiaj, a sam 
Galileusz dał przykład wzorowej przezorności. Swoje znane powszechnie twierdzenie
0 matematycznym języku przyrody precyzował wskazując, że za język ten uważa 
geometrię klasyczną, czyli euklidesową.

Galileusz, jak dalej dowodzi Geymonat, rozróżniał ostro koncepcje teoretyczne
1 zasady ogólne —  niesprowadzalne bezpośrednio do doświadczenia —  od zdań z n'ch  
wydedukowanych, które z kolei należy weryfikować eksperymentalnie. W  tym jas
nym i wyraźnym rozróżnieniu dokonanym przez Galileusza tkwią korzenie całego 
nowożytnego postępu.

Fundamentalny problem ogólnej metodologii nauki, który postawił Galileusz, 
Geymonat przedstawia następująco: jeżeli nauka musli posługiwać się pojęciami 
z istoty teoretycznymi i zasadami ogólnymi, których rygorystycznie sprawdzić niie 
można, to związki między członami teorii m ają znaczenie zasadnicze. Ich spoistość 
i sprawdzalność daje gwarancję słuszności teorii. Im zaś głębsza jednolitość teorii, 
tym bardziej sprawdzenie jednego członu poświadcza wartość innych.

Stąd właśnie Galileusz uznał matematykę za cement spajający nauki, gwaran
tujący porównywalność i sprawdzalność części i całości wiedzy, a sprawdzalność —  
to znaczyło dlań użyteczność, zastosowania praktyczne. Stąd —  pojął i głosił nieod- 
zowność matematyzacji języka naukowego, przekładalności danych naukowych na 
liczby, których żąda technik. Galileusz zdecydowanie przyczynił się do nowoczes
nego postawienia problemu celu badań naukowych i stosunku nauki do techniki, 
a więc do stworzenia możliwości budowy nieznanej nigdy przedtem cywilizacji 
naukowo-technicznej.

Nienowe zagadnienie źródeł i konsekwencji metodologii Galileuszowskiej uka
zuje Geymonat w  innym nieco profilu, niż czyniono to dotychczas. Jego wywodom, 
wspartym ¡argumentami cytatów 1 faiktów naukowych, nie można odmówić logicznej 
spoistości.

W  następnym komunikacie P. Alexander {Galileo and Scientific Laws) uzależnia 
interpretację praw  naukowych od całego filozoficznego i naukowego rozumienia 
świata, właściwego danej epoce.

B. Busulin: w  komunikacie Novità metodologiche nel pensiero galileiano: la 
dimensione coordinativa nel concetto di relazione fisica twierdzi, że terminowi rela- 
tio physica nadaje Galileusz nowe znaczenie, oparte o zasadę koordynacji, przeciw
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stawiając się jednocześnie pojęoiu Arystotelesowej subordynacji. Quidquid m ove - 
tur —  rzecz w  ruohu jest, według tego ostatniego, wyłącznie podporządkowana 
zewnętrznej sile działania (ab alio movetur). Galileusz, posługując się analogią wagi, 
usiłuje istotę zagadnienia przerzucić na siłę przeciwdziałania, aby tą drogą dojść do 
pojęcia ruchu jednostajnego.

Galileuszowa koncepcja filozofii matematyki (La  filosofia della matematica nel 
pensiero di Galileo) stanowi przedmiot rozważań E. Carruccia. Całość problematyki 
została podana w  siedmiu wyodrębnionych paragrafach.

1) N a  wstępie autor zaznacza, że ograniczy się do ogólnej koncepcji filozofii 
matematyki u Galileusza. 2) Matematyka ta opiera się na Euklidesie, Apoloniuszu, 
Ptolemeuszu, a zwłaszcza Archimedesie; jest to świat geometrii (d la Kartezjusza 
istotna była algebra), choć nie wyklucza arytmetyki. 3) Zasadnicze rozróżnienie po
między światem idealnym a zmysłowym jest u Galileusza aktualne. 4) Matematyka 
określa stosunek Galileusza do Platona; dla tego ostatniego był to szczebel wznie
sienia się duszy do świata idei, d la Galileusza —  narzędzie poznania świata fizycz
nego. 5) Platoński świat idei pojmuje Galileusz za Augustynem jako umysł boży. 
6) Matematyka, wedle Galileusza, jest konieczna do poznania świata, alle nie może 
dać jego adekwatnego zrozumienia. 7) Niektóre miejsca w  dziełach Galileusza uka
zują go jako determińistę, inne —  nie; w  każdym razie jego determinizm nie jest 
bezwzględny i nie wyklucza pewnej wolności intelektu: matematyka nie daje in
terpretacji świata w  sensie statycznym, jako sumy wiedzy zdobytej, Galileusz bo
wiem pojm uje matematykę dynamicznie, jako zdobywanie wiedzy ciągłe i —  mimo 
przeszkód wynikających z niedoskonałości materii —  zawsze ożywione wiarą  
w  sukces.

Komunikat T. Toyody Galileo’s Concepts of Infinity and Space tak szczegółowo 
jest ujęty, że miejsce jego w  omawianej sekcji budzi wątpliwości.

Inny japoński fizyk, Ken-Ichi Ono (Symmetry of Time-Space and the Natural 
Law), analizuje jedno z najstarszych i chyba nie najłatwiejszych zagadnień filozo
ficznych —  czasu i przestrzeni oraz ich wzajemnego stosunku —  w  świetle fizyki 
współczesnej. Szkoda, że drugi, podstawowy akapit 'tego referatu na s. 255 z winy  
wydawcy został zniekształcony i odczytanie jego sensu jest niemożliwe.

J. Beïin-M illeron (Remarques de méthodologie comparée sur la dynamique 
galiléenne) dowodzi, że zasady dynamiki Galileusza mogą być użyteczne w  biologii.
I tu jednak błędy koirektorskie, i to w  odniesieniu do symboli, utrudniają śledzenie 
rozumowania autora.

G. V illa  (Idee filosofiche di Galileo e „spirito positivo") w  dłuigkn i dość za- 
wikłanym wywodzie stara się wykazać, że choć Galileusz nie był filozofem w  ścisłym 
tego słowa iznaczeiniiu, nie był obojętny na filozoficzne, tj. metafizyczne poglądy 
epoki. M im o to Galileusz obrał słuszną drogę pomiędzy światopoglądem metafizycz
nym a tzw. „duchem pozytywizmu”, przyczyniając się przez to do naukowego trak
towania świata. W ypowiedź jest mało oryginalna i zasadniczo nic nowego nie wnoSi 
do stanu wiedzy o Galileuszu, a przy tym ujęta została po literacku.

Komunikat M . Hesse Galileo and the Conflict of Realism and Empiricism sta
nowi zaproszenie do dyskusji, czym wypełnić pustkę między matematycznym rea
lizmem a empiryzmem.

Interesujący, lecz kontrowersyjny komunikat K. Hujera (Galïleo’s Trial in the 
Epistemology of Einsteinian Physics) rozważa na nowo proces Galileusza i problem  
sporu między systemem ptolemejskim a kopernikańskim. Spór ten, zdaniem autora, 
polega na nieporozumieniu, ponieważ system Kopernika jest właściwie ptolemejski, 
a tylko „wyhodowany” na idei heliocentrycznej. Zresztą w  praktyce życia codzien
nego każdy od początku świata do dnia dzisiejszego posługuje się pierwszym, zmy
słowo oczywistym, a nie drugim.
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Problem udowodnienia ruchu Ziemi powraca w  nauce nieustannie (Bradley,. 
1727 r.; Bessel, 1838 r.; Foucault, 1851 r.; Michelson-Morley, 1887 r.; Einstein), nie 
dając empirycznej oczywistości. Ostatecznie —  wrócił na teren filozofii, i to w łaśnie  
w  okresie fizyki einsteinówskiej, ponieważ teoria względności zatarła ostrość sporu.. 
Autor sądzi, że właściwe rozwiązanie dał Mach, który Stwierdził, że samą obser
w acją nie można odróżnić ruchu Ziemi od obrotu nieba; oiba zatem systemy, ptole- 
mejski i kopemikański, są prawdziwe, tyle że ten ostatni jest prostszy.

„To, co pisał Riccioli za czasów Galileusza, i[.„] epistemologicznie nie różni się 
od takich stwierdzeń w  naszych czasach, jakie dali M ach czy Poincare” (s. 292) —  
»czytamy u Hu jera. Z  perspektywy dzisiejszej fizyki staje się (zrozumiałe, że pogląd  
kopemikański w  XViH' w. mógł być .traktowany jedynie jako hipoteza, nie zaś 
prawda o rzeczywistości, a więc w  zupełnie odmiennym świetle ukazuje się również 
sąd nad Galileuszem. „Niektóre zarzuty wysuwane przeciw stanowisku Galileusza, 
zwłaszcza przez Ricciolego —  oświadcza Hujer —  były najzupełniej rozsądne” l(s. 294).

II concetto di velocita e di accelerazione in Galileo P. Duponta —  gdzie autor 
stwierdza, że choć Galileusz nie znał pojęcia przyspieszenia, to jednak przewidział 
je jako funkcję szybkości —  powinien był raczej znaleźć się wśród komunikatów  
sekcji historii nauki. Nadmiernie szczegółowe zagadnienie, jak na sekcję metodologii, 
porusza również komunikat E. Gibellato Valabregli Fu Oresme precursore di Galileo?

W . Mays (Scientific Method in Galileo and Bacon) dopatruje się zasadniczej 
różnicy w  metodach naukowych obu prawie współczesnych sobie największych ludzi 
epoki. Bacon chciałby osłabić w p ływ  przypuszczeń oraz hipotez na proces naukowy  
i usunąć je na plan dalszy na korzyść stosowania metod „prawie mechanicznych”, 
podczas gdy Galileusz uznaje i stosuje przede wszystkim eksperyment w  znaczeniu 
nowoczesnym.

Komunikat W . Voisego Grotius —  apprenti de Galileę jest skrótem artykułu, 
ogłoszonego po polsku na dwa ilata przed wydaniem materiałów Sym pozjum 5. Jak 
czytelnicy „Kwartalnika” zapewne pamiętają, autor uwydatnia kilka aspektów na
tury ogólnej mimo szczegółowego tytułu tej pracy. Niektóre aspekty, jak np. zna
czenie zastosowania matematyki do nauk społecznych, są natury podstawowej.

C. Eisele (The Influence of Galileo on the Thought of C. S. Peirce) przedstawia 
analizę dwóch nie publikowanych wykładów  Peirce’a o Galileuszu.

G. Spini (La  fortuna di Galileo fra i puritani d’America) opiera się li tylko na 
przypuszczeniach, a nie na konkretnych dowodach, ponieważ sam fakt posiadania 
przez amerykańskich purytanów egzemplarzy dzieł Galileusza nie jest jeszcze do
wodem w pływ u jego poglądów. Petrarka posiadał dw a tomy dialogów Platona, ale 
ich nie czytał, bo nie znał greki, a ¡Licati dedykowany sobie egzemplarz Dialogo 
przesłał na użytek inkwizycji.

N a  końcu wspomnimy G. De Sanitillany Galileo e la situaiZione attuale, choć 
była to pierwsza wypowiedź na obradach sekcji metodologii, logiki li filozofii nauki 
i jako pierwszą zamieszczono ją w  tym dziale Akt. W ypow iedź jest jednak bardzo 
ogólna, gdyż prawdopodobnie została przygotowana raczej w  .charakterze pięknej, 
pełnej erudycji i formalnej finezji mowy inauguracyjnej, niż komunikatu nauko
wego.

*

N a  wstępie niniejszego omówienia stwierdziliśmy, że lektura tomu Akt jest 
niełatwa. N ie jedyną przyczyną jest liczba i zakres postawionych problemów, skon
centrowane lub nawet czasem hermetyczne przekazanie treści, wprost przeogromna 
zawartość informacji różnego typu, cytatów, wzorów  w  komunikatach, ogłoszonych

5 W . V  o i s e, Grocjusz —  uczeń Galileusza. Tamże, ss. 295— 299.
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przy tym w  czterech językach (włoskim, francuskim, angielskim i niemieckim). Trud
ności raczej niespodziewanych przysparza niedostateczne przygotowanie tomu do 
publikacji.

Akta ukazały się blisko trzy lata po zamknięciu Sympozjum. Fakt, że uczestni
cy Sympozjum byli pozbawieni dostępu do materiałów —  można zrozumieć, ale 
braki edytorskie Akt wyjaśnić już trudniej. Najdotkliwszą luką jest brak indeksu 
osób i indeksu rzeczowego, które by ten cenny dokument uczyriły operatywnym, 
pozwoliły korzystać zeń szerzej, pełniej, bez błądzenia i szukania po omacku. Tom  
nazwać by można „encyklopedią gallleanistyki”, inne więc ma znaczenie, niż publi
kacje materiałów kongresów wielotematycznych, inaczej też można i powinno go 
Się użytkować.

Same tytuły komunikatów często niewiele m ówią o treści, a czasem nawet nie
zupełnie jej odpowiadają. N a  domiar złego niedokładny i zawodny jest jedyny in
formator o zawartości Akt: spis rzeczy. N ie wykazuje w  ogóle wstępu i tekstów 
inauguracyjnych (ss. V —X II  tomu), mimo że na końcu, i to jako rzekomy tekst 
sekcji metodologicznej, wymienia króciutkie przemówienie zamykające Sympozjum, 
-w pełnym brzmieniu tytułu. W  dwóch wypadkach błędnie są podane strony ko
munikatów (Ronchiego oraz Kliedrowa d Kuzniecowa). Spotyka się także w  spisie 
przykre błędy drukarskie. W ielka ponadto szkoda, że czytelnik nie znajduje obok 
spisu rzeczy —  spisu ilustracji, tym bardziej, że ryciny na nienumerowanych w k le j
kach odznaczają się dobrym doborem i wysokim poziomem reprodukcji.

Nota edytorska otwierająca Akta podkreśla, że redakcja w  odniesieniu do 
tekstów ograniczyła się do ingerencji tylko i wyłącznie gramatycznej. Poprawki 
stylistyczne ¡są nieliczne i zostały dokonane jedynie tam, gdzie istniała absolutna 
pewność niesfałszowania treści. Zasada taka powiinna, jak się zdaje, zobowiązywać 
do tym bardziej skrupulatnej technicznej korekty i rewizji druku. Tymczasem b łę 
dów  technicznych, dotyczących bądź składu, bądź przełamania, jest stosunkowo 
sporo, i to nieraz tak szkodliwych dla meritum  tekstu, jak cytowane błędy w  komu
nikatach Belloniego, Ken-Ichi Ono i Belin-Millerona.

Merytorycznie, można było jeszcze spodziewać się od redakcji lepszego, bardziej 
logicznego układu komunikatów, nawet jeśli by miał odbiegać od kolejności wypo
wiedzi na Sympozjum. Zupełnie natomiast nieusprawiedliwiony jest brak jakiego
kolw iek wytłumaczenia, dlaczego w  Aktach nie znalazły się niektóre komunikaty, 
takie choćby, jak wymieniony przez W . Voisego wśród „najbardziej reprezentatyw
nych referatów, wygłoszonych na wspólnych posiedzeniach sekcji historycznej :i filo 
zoficznej na sympozjum florenckim” —  H. Freuderithala •, czy wzmiankowane tamże 
komunikaty J. Pogriebysskiego i F. Feyerabenda.

N ie trzeba tu przypominać, że kongres naukowy jest imprezą bardzo kosztowną 
nie tylko materialnie, lecz głównie —  intelektualnie. To wysoce zobowiązuje, gdy 
iw ia tu  udostępnia się jego bogaty i trwały plon.

Jan Sulowski
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W  bardzo taniej serii angielskiej Fontana Books ukazała się znakomita biografia 
jednego z największych uczonych wszystkich czasów, Izaaka Newtona. Autor bio
grafii, da Costa Andrade, potrafił w  mistrzowski sposób połączyć wysokie walory  
popularyzacyjne z odkrywczymi ujęciami różnych aspektów życia i dzieła Newtona.

6 W. V  o i s e, Włoskie imprezy [...], s. 329, s. 328.


