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większych tekstów z odpowiednimi komentarzami. Całość służyła popularyzacji 
dorobku Akademii Nauk ZSRR w jej historycznym rozwoju oraz dziejów po-
wiązań polskich z tą zasłużoną dla nauki światowej instytucją. 

Ryszard W. Woloszyński 

DZIEJE NAUK I ICH WSPÓŁDZIAŁANIA 

W dniach od 8 kwietnia do 20 ma ja 1975 r. Międzyuczelniany Ins ty tut Filo-
zofii i Socjologii w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego zorganizowały cykl refera tów zgrupowanych wokół tematów: 
Dzieje nauk i ich współdziałania. Referaty były przeznaczone dla pracowników 
nauki lubelskich wyższych uczelni. Zadaniem ich — w intencji organizatorów 
— miało być ułatwienie zrozumienia między różnymi dyscyplinami naukowymi 
i przyczynianie się do ich integracj i oraz tworzenie sprzyjających warunków do 
nawiązania bliższych osobistych kontaktów między przedstawicielami różnych 
dziedzin nauki. 

Cykl został otwarty wykładem prof. Pawła Czartoryskiego pt. Rola historii 
nauki w strukturze uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych A. P. Referent 
przedstawił na jp ie rw rozwój historii nauki w Europie i Związku Radzieckim 
i na tym t le bardzo szczegółowo opisał rolę interesującego nas przedmiotu w 
USA. Istnieją tam liczne ka tedry i instytuty za jmujące się wyłącznie dziejami 
nauki. Powstało też stowarzyszenie historyków nauki. Bardzo szybki rozwój 
t e j dziedziny da tu je się od ki lkunastu lat. Można wręcz mówić o modzie na 
historię nauki, k tóra przecież nie pojawiła się w społecznej próżni. 

Profesor Waldemar Voisé wygłosił odczyt pt. Chronozofia czyli krystalizacja 
nowej nauki o czasie. Chronozofia, która ma już swoich profesjonalnych bada-
czy spotykających się na wielkich zjazdach międzynarodowych, została przed-
stawiona jako nauka o wszelkich rodzajach czasów. Bada się na je j gruncie 
czas astronomiczny, czasy biologiczne, czasy psychologiczne1 i czasy kul turowe. 
Wydaje się, że pojęcie czasu zostało w referacie ściśle skorelowane z poczuciem 
czasu. W związku z tym prof. Voisé poświęcił dużo uwagi problemowi uzależnienia 
poczucia czasu od zmieniających się warunków społecznych, wynalazków, kul tury 
1 wielu innych czynników. Ciekawe były uwagi o wpływie zegara wieżowego 
na odczucie czasu i powstanie czasu będącego miarą zobowiązań społecznych 
(szczególnie kupieckich). Inną rolę odegrał zegarek kieszonkowy i zegarek na 
rękę — tworząc czas będący bodźcem do pracy i miarą osobistego wysiłku. W 
dyskusj i zastanawiano się m.in., czy zasadne jest przyjmowanie wspólnych ro-
dzajów odczuwania czasu w poszczególnych epokach lub kul turach. 

Doc. I rena Stasiewicz-Jasiukowa wygłosiła odczyt pt. Z dziejów matematy-
zacji nauk w wieku Oświecenia. Słuchacze byli pod wrażeniem aktualności tego 
pozornie tylko historycznego tematu. Największe zainteresowanie wzbudziły 
z jednej s t rony oświeceniowe nadzieje wiązane z matematyzacją , z drugiej s t ro-
ny ówczesny nur t skierowany przeciwko matematyzacj i nauk. Dyskusja — cho-
ciaż t raktowała o problemach w aspekcie historycznym — odnosiła się rów-
nież do dzisiejszych zagadnień matematyzacji . 

Prof. Jerzy Dobrzycki wygłosił odczyt pt. Historia astronomii a prehistoria, 
Prelegent zmierzał do pokazania związku między astronomią a prehistorią 
i wczesną historią. Chodziło o podkreślenie korzyści wynikających ze współpra-
cy tych dyscyplin. Po przypomnieniu bardziej znanych osiągnięć chronologii histo-
rycznej, k tóra oparta jest na danych astronomicznych, prof. Dobrzycki zwrócił uwa-
gę na wartości, jakie astronomia czerpie z danych historycznych i prehistorycznych. 
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W dyskusji skoncentrowano się na publikowanych niekiedy interpretacjach daw-
nych zjawisk, noszących piętno dowolności i nieodpowiedzialności. Starano się: 
dotrzeć do metodologicznych różnic między wspomnianymi fantastycznymi wy-
jaśnieniami a naukowym postępowaniem wyjaśniającym. Wbrew pozorom róż-
nice nie są jasne i wyraźne. 

Ostatni referat pt. Historia kultury i problem integracji nauk humanistycz-
nych wygłosił prof. Bogdan Suchodolski. Wykład zawierał propozycję nowego 
sposobu uprawiania historii kultury. Obecnie historia kultury rozbita jest na 
wiele niezależnych działów. Mamy m.in. historię malarstwa i historię litera-
tury; historię architektury i historię muzyki; historię filozofii i historię kultury 
materialnej. Ostatecznie jednak nie zdobywamy całościowego obrazu życia 
umysłowego i emocjonalnego społeczności ludzkich. Próbą wyjścia z tego typu 
dezintegrujących opisów kultury ma być historia kultury pojęta jako opis co-
dziennego życia ludzi w danej epoce i w danym kraju. Opisy te dają bardziej 
całościową i scaloną wizję życia ludzkiego, ale brakuje w nich tego, co n a j -
istotniejsze dla historii kultury: opisu stanu ludzkiej świadomości i jej rozwoju. 
Aby zaradzić tym niedostatkom, prof. Suchodolski proponował opisywanie umy-
słowego i emocjonalnego życia ludzi według najważniejszych aspektów tego ży-
cia, a nie według tworzywa, w którym się ono wyraziło. Np. należałoby opisać 
świadomość i przeżycie czasu w danej epoce i kulturze niezależnie od tego, 
czy ujawniają się one w malarstwie, czy w muzyce, czy w literaturze, czy w 
filozofii. Podobnie jest z poczuciem przestrzeni itd. Historia kultury powinna 
uwzględnić kilkanaście tego typu aspektów. W żywej dyskusji pojawiły się 
wątpliwości podobne do tych, które podnoszono odnośnie wspólnych sposobów 
przeżywania czasu w poszczególnych epokach w związku z odczytem o chro-
nozofii. 

Na odczyty przybywało średnio trzydzieści osób. Oprócz filozofów w wykła-
dach uczestniczyli też przyrodnicy i przedstawiciele nauk ścisłych. Spotkania 
tego typu okazały się pożyteczne i należałoby je kontynuować. 
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Dnia 26 lutego 1975 r. odbyło się pod przewodnictwem prof. К. Szaniawskie-
go posiedzenie, na którym doc. Mieczysław Lubański wygłosił referat na temat 
Informatyka i teoria informacji — nowe dyscypliny naukowe. Spośród tych 
dwóch nauk wcześniej powstała teoria informacji. Zakres jej obejmuje: teorię 
informacji (w najwęższym tego słowa znaczeniu) — poszukującą określenia in-
formacji i jej właściwości, teorię ilości informacji — wskazującą w jaki spo-
sób można mierzyć ilość informacji oraz teorię wartości informacji •— poda-
jącą sposoby oceny wartości informacji. Początki tej dyscypliny sięgają 1928 ro-
ku (H. Nyquist i R. V. L. Hartley), chociaż istotny przełom — powodujący usa-
modzielnienie się dyscypliny — był dziełem С. E. Shannona (1948 г.). Jego sfor-
mułowanie pojęcia ilości informacji („matematyczna teoria komunikacji"), uwa-
żane jest do dziś za klasyczne; do niego nawiązują też późniejsze koncepcje. 
Prace Hartleya i Shannona — o ukierunkowaniu statystycznym — rozwijały się 
w związku z potrzebami telekomunikacyjnymi. Natomiast drugi, cybernetyczny 
kierunek w zakresie teorii ilości informacji zainicjował N. Wiener. 


