


3. HISTORIA NAUKI I TECHNIKI B LIŻEJ SPOŁECZEŃSTW A

Z PROF. DR IRENĄ STASIEWICZ-JASIUKOWĄ 
ROZMAWIA MAREK AR PAD KOWALSKI

M. A. K.: —  W m aju 1956 r. ukazał się pierw szy num er „K w artaln i
ka Historii Nauki i Techniki” . Czy po trzydziestu latach ukazyw ania się 
tego czasopisma można powiedzieć, że było to  znaczące w ydarzenie 
w  nauce? Jeśli py tam  o rzecz — zdawałoby się — oczywistą — to dla
tego, że w ogóle historia nauki jest dziedziną stosunkowo młodą. W nau 
ce zaś lat trzydzieści — to odcinek czasu niew ielki.

I. S.-J.: — Zainteresow anie historią nauki i techniki — uważane 
powszechnie za w ytw ór czasów najnowszych — ma w  naszym  k ra ju  
bardzo odległe i ciągłe tradycje. Rolę historycznych aspektów  w naucza
n iu  poszczególnych dyscyplin dostrzegano już w  Rzeczypospolitej XVII 
w ieku, zaś w XVIII stuleciu Towarzystwo do Ksiąg E lem entarnych usi
łowało naw et wydać podręcznik historii nauk, sztuk i rzemiosł. W końcu 
X IX  wieku utworzono na Uniwersytecie Jagiellońskim  K atedrę  Historii 
N auk Ścisłych — jedną z pierw szych w świecie; w okresie międzywo
jennym  — dzięki staraniom  W ładysław a Szumowskiego i Adam a Wrzo
ska —  pow stały na pięciu ówczesnych uniw ersytetach ka ted ry  historii 
i filozofii m edycyny. O tym  wszystkim  mówi zresztą szczegółowo opra
cowana przez zespół autorów  obszerna książka pt. Dzieje nauczania hi
storii nauki i historii techniki w Polsce — w ydana przez Ossolineum 
w roku 1982.

Jeśli chodzi o periodyki, k tóre w yprzedziły w czasie „K w artaln ik  
Historii Nauki i Techniki” , to należy w ym ienić przede w szystkim  w y
chodzące od 1924 r. „Archiw um  Historii i Filozofii M edycyny oraz H i
storii Nauk Przyrodniczych” . Po drugiej wojnie światow ej, w roku 1953, 
rozpoczęto w ydaw anie ukazujących się do dnia dzisiejszego „Studiów 
i M ateriałów z Dziejów Nauki Polskiej” ; wychodziły one jednak nie
periodycznie i ograniczały się — jak w skazuje ty tu ł —  do problem ów 
nauki w Polsce. „K w artaln ik  Historii Nauki i Techniki” odróżnia się od 
swych poprzedników częstotliwością ukazyw ania się, objętością — liczy 
bowiem około 80 arkuszy wydawniczych rocznie, przede w szystkim  jed
nak zakresem  poruszanej problem atyki oraz — co jest chyba najw aż-
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niejsze — nowym  sposobem pojm ow ania historii nauki, trak tow anej nie 
ty lko jako sum a dziejów różnych gałęzi nauki. Je s t to więc w  zakresie 
naszej dyscypliny czasopismo z całą pewnością znaczące, zresztą nie ty l
ko w w ym iarze polskim; znane jest ono również za granicą, do 
czego przyczyniają się m.in. zarówno obszerne obcojęzyczne streszczenia 
artykułów , jak  i ukazujące się od czasu do czasu całe obcojęzyczne nu 
m ery  bądź bloki tem atyczne.

M. A. K.: — Trzydzieści lat, to dostatecznie dużo, by „K w artaln ik” 
zm ieniał swoje oblicze, tym  bardziej, że pojaw iały się nowe problem y 
w nauce, w rozm aitych okresach inaczej pojmowano naukę: i w sensie 
filozoficznym," i w  sensie metodologicznym, inaczej postrzegano też jej 
rolę w  społeczeństwie. Jaką  koncepcję „K w artaln ika” przyjęła  Pani P ro
fesor w  ciągu dziesięciu lat kierow ania tym  pism em, gdy pełni Pani 
funkcję redaktora naczelnego?

I. S .-J.: —  Zawsze mi się wydawało, że w  h istorii nauk i bardzo duży 
nacisk kładzie się na przedm iot badań, na to, czym się ludzie zajm ują, 
natom iast stosunkowo mało mówi się o podmiocie, czyli o człowieku, któ
ry  tw orzy naukę. A jeżeli mówi się, to przew ażnie w  artykułach  teore
tycznych, często posługujących się dość herm etycznym  językiem. W re
zultacie bywa tak, że artyku ły  te nie tylko nie zbliżają do czytelnika 
sylw etki uczonego, ale wręcz elim inują ją ze sfery  ludzkich zaintereso
wań. Są też a rtyku ły  pisane z okazji jubileuszowych. M ają one odświęt
ny, a co za tym  idzie nierzadko kreujący charakter. Ponadto szerokie 
kręgi odbiorców widzą uczonego w sposób taki, w  jaki ukazuje go tele^- 
w izja, radio i często nie można dojrzeć codziennego życia twórców nauki. 
Nie widać, że właściwie są to ludzie nader zajęci od początku do ostat
nich dni swego życia. Bo w nauce em erytura  nie jest żadną granicą 
aktywności. Zatem  dzieje się tak , że w wyobrażeniach odbiorców ów 
uczony jest postrzegany niejednokrotnie wręcz nieprawidłowo, jako czło
wiek, w którego biografii dom inują zaszczyty, zasłaniając codzienną, 
żm udną uciążliwą pracę; nie widać, że uczony m usi stale rezygnować 
z norm alnego życia, by  osiągnąć cel.

M. A. K :  —  To praw da, jak jednak można pokazać w  periodyku 
nie ty le  sylw etkę uczonego, ile charak ter jego pracy?

I. S.-J.: — W łaśnie do tego zmierzam. Otóż z tej to  przyczyny, od 
czasu, kiedy objęłam  redagow anie „K w artaln ika” , wprowadziliśm y zu
pełnie nową form ę prezentow ania uczonego, mianowicie, poprzez jego 
w łasną autobiografię. Z tym , że nie jest to  jakiś kró tk i życiorys pole
gający wyłącznie na podaniu dat i w ydarzeń naukowych, ale jednocześ
nie refleksja  o życiu i pracy naukowej. Są to  autobiografie bardzo ob
szerne, niejednokrotnie dochodzące do s tu  stron  m aszynopisu, bogato 
ilustrow ane, przy czym fotografie m ają bardzo często w artość doku
m entalną. Takie są autobiografie np. filozofa —  prof. W ładysława T atar
kiewicza, historyka — prof. S tefana Kieniewicza, filologa —  prof. Kon
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rada Górskiego, chemika —  prof. Tadeusza Urbańskiego, chirurga-orto- 
pedy — prof. W itolda Degi, f ty z ja try  —  prof. Tadeusza Kielanowskiego 
czy szeroko znanego prof. Stanisław a Lorentza. W ymieniam , oczywiście, 
przykładowo, tylko niektóre.

Na początku, kiedy pow stał p ro jek t publikow ania autobiografii, w 
Komitecie R edakcyjnym  —  powiem szczerze — wzbudziło to  pew ne za
strzeżenia, a jeżeli nie zastrzeżenia, to w  każdym  razie staw iano liczne 
znaki zapytania. M ianowicie było wiadomo, że przecież nie wszyscy na j
w ybitniejsi uczeni będą mogli opublikować swe naukow e wspom nienia. 
W związku z tym  obawiano się, czy w  środowisku naukow ym  nie w y
nikną jakieś animozje z tego powodu. Znaleźliśm y rozwiązanie następu
jące: postanowiliśm y, że będziemy zwracać się do uczonego, k tó ry  jest 
tw órcą albo jakiejś szkoły naukow ej, albo ma jakieś oczywiste, pow
szechnie uznane osiągnięcia w  swojej dziedzinie, że p rzy  tym  będziem y 
się zwracać dopiero w tedy, kiedy przejdzie on już na em eryturę. D la
czego? Dlatego, iż uważaliśm y po prostu , że właśnie wówczas będzie 
mógł on bardziej obiektywnie dokonać retrospekcji swojego naukowego 
życia, co zresztą wcale nie oznacza, że jest to kres jego naukow ej bio
grafii. M amy bowiem przypadki, że autobiografia bywa uzupełniana —  
w ym ieńm y tu  prof. Kieniewicza czy wzm iankowanego już prof. Tadeu
sza Kielanowskiego.

M. A.K.: — Do wym ienionych poprzednio dorzuciłbym  jeszcze jedno 
zastrzeżenie wobec autobiografii. Każde tego rodzaju wspom nienie p isa
ne bywa nieco subiektywnie. Socjologowie zajm ujący się pam iętn ikar- 
stw em  ostrzegają, że do tego typu  źródeł należy podchodzić ostrożnie. 
Człowiek bowiem, z na tu ry  rzeczy, podświadomie naw et upiększa swoje 
czyny. Oczywiście, u naukowców sam okrytycyzm  jest znacznie bardziej 
rozw inięty z racji ich profesji, jednakże i w  tym  przypadku nie o trzy
m ujem y m ateria łu  w stu  procentach obiektywnego.

I. S .-J.: — Bierzem y i ten  pogląd pod uwagę, ale bierzem y również 
pod uwagę i to, że czytelnik obcując z tego rodzaju  tekstem  jednocześnie 
uzyskuje dwa nań spojrzenia. Mianowicie konfrontuje spojrzenie uczo
nego na jego własne życie ze swoim spojrzeniem , z boku. Czasami widzi 
się, że ten  czy ów uczony m a spojrzenie bardziej egocentryczne, a inny 
znów bardziej wychodzi naprzeciw  ludziom. Ale właśnie to jest bardzo 
cenne i in teresujące, że m am y możność czynienia porównań, korzystając 
z m ateria łu  podanego „z pierw szej ręk i” . Dodajmy: żaden uczony nie ' 
powie, że dokonał czegoś, czego nie dokonał; najw yżej może oęeniać 
w  sposób sobie właściwy własne czyny.

M. A. K.: —  Dobrze, wycofuję się więc ze zgłoszonych zastrzeżeń, 
tym  bardziej, że i człowiek patrzący z zew nątrz nie ocenia innego w  spo
sób istotnie obiektyw ny, bowiem będzie zawsze m iał, niekoniecznie uza
sadnione rozumowo, sym patie i antypatie. Jednakże, py tając  dokładniej,
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co Pani Profesor chciała uzyskać w  „K w artaln iku” wprowadzając doń 
autobiografie?

I. S.-J.: —  Muszę powiedzieć, że w łaśnie dzięki autobiografiom  „K w ar
ta ln ik” przestał być, jak to się nieraz zdarza z naukowym i periodyka
mi, czasopismem herm etycznym , budząc zainteresowanie w wielu k rę
gach społecznych. Dowodem może być fakt, że zw racają się do nas ga
zety codzienne z prośbą o wywiad na tem at tej czy innej autobiografii 
że tygodniki ku ltu ra lne  dokonują przedruków  fragm entów  tych wspom
nień. Gdy ukazała się autobiografia W ładysława Tatarkiew icza wiele 
osób prosiło nas o wypożyczenie num eru, faktycznie od początku nie
osiągalnego, by  móc przepisywać fragm enty  tego pięknego tekstu. W po
wyższym przypadku decydowała wielka osobowość W ładysława T atar
kiewicza, ale podobnie bywa i z innym i naukow ym i wspomnieniami. 
Świadczy to o pozytyw nym  społecznym odbiorze te j właśnie form y w y
powiedzi.

M. A. K.: — 7 K iedy przeglądałem  kolejne num ery „K w artaln ika” za
uważyłem , oprócz autobiografii, także artyku ły  z bardzo rozm aitych 
dyscyplin naukowych. Czy zainteresowanie „K w artalnikiem ” nie bierze 
się także i z tego, że jeśli w jednym  num erze znajdu ją  się teksty, 
przykładowo — z archeologii, m edycyny, techniki, historii, tedy  zainte
resowanie jest większe niż gdyby periodyk był poświęcony jednej tylko 
dyscyplinie. Po prostu  adresowany jest do różnorodnego grona specja
listów.

I. S.-J.: — Na pewno jest to jedna z przyczyn. Ale zdarza się i tak, 
że lekarza zainteresuje np. autobiografia prof. Degi, ale przy okazji 
także artyku ł z dziedziny nauk społecznych i w tedy staje  się on w przy
szłości czytelnikiem  następnego num eru. Z drugiej strony  jednak, s ta 
ram y się często ukierunkow yw ać poszczególne num ery  czasopisma, dając 
na przykład całe bloki z określonej dyscypliny, gdyż wierzym y, że tą 
drogą tra fi pismo do szerokiego grona osób, reprezentujących określoną 
gałąź wiedzy. Posuwam y się naw et tak  daleko, że dobieram y pod okre
ślonym kątem  widzenia i recenzje, s tarając  się dać p rzy  tym  jak  na j
więcej inform acji o książkach w ydanych za granicą, często niedostęp
nych u nas. Liczym y mianowicie na to, że jeśli np. autobiografia w ybit
nego przedstaw iciela nauk medycznych przyciągnie lekarzy —  czytel
ników, to zapoznają się oni przy okazji już nie tylko z tym  tekstem , 
ale i z innym i artykułam i oraz recenzjam i.

M. A. K :  — W „K w artaln iku”-dostrzec  można znaczny rozrzut te 
m atyczny zamieszczanych tam  artykułów , co wynika, oczywiście, z kon
cepcji tego periodyku. Jednak  m usi istnieć dla pism a pewien wspólny 
m ianownik tem atyczny. Rozumiem, że zamieszczane są bloki tekstów  
dotyczących tego samego tem atu, czy szerzej — kręgu spraw. Ale chyba 
z drugiej strony nie jest tak, by cały num er mógł być poświęcony je
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dynie m edycynie, czy jedynie filozofii, itd. Na czym więc polega ta 
wspólna koncepcja scalająca różnorodność zawartości „K w artaln ika”?

I. S.-J.: — Odpowiem najpierw , że nie zdarza się, by całe num ery  
były  poświęcone jednej ty lko  nauce. Po pierwsze dlatego, że jest to 
kw artaln ik  historii nauki i techniki. Niezależnie od tego, czy bardziej 
skrupulatn ie czy m niej ukierunkow uje się jakiś num er, m usi być w nim  
uwzględniona historia techniki, wokół k tórej — dodajm y — toczą się 
w naszym  środowisku odwieczne dyskusje, czy „K w artaln ik” powinien 
zamieszczać artyku ły  z h istorii techniki czy ty lko  z historii nauk tech
nicznych. Bo jeszcze i tu  wprowadza się rozgraniczenie. Dla m nie oso
biście podział ten posuwa się już za daleko i m om entam i w ygląda na 
spór jałowy, tym  bardziej, iż w  prak tyce nie możemy w „K w artaln iku” 
ograniczyć się do dziejów nauk technicznych, gdyż k to  drukować będzie 
wówczas artyku ły  z historii techniki, n ieraz bardzo wąsko specjalistycz
ne? Dodajmy, że historycy techniki nader skrupulatn ie dbają o to, by 
w „K w artaln iku” była zrównoważona ilość publikacji z prezentow anej 
przez nich dyscypliny i z dziejów innych nauk. To, oczywiście, de ter
m inuje także profil poszczególnych num erów  czasopisma. Toteż częściej 
zamieszczamy tem atyczne bloki. Był na przykład blok poświęcony Lud
wikowi Fleckowi, zresztą w  języku angielskim, gdyż postać ta  budzi 
duże zainteresowanie na świecie — na jednym  ze spotkań naczelnych 
redaktorów  periodyków z historii nauki krajów  socjalistycznych zobo
wiązałam  się, że w ydam  taki zestaw artykułów , do którego teksty  
przyślą autorzy z różnych państw  i, rzeczywiście, udało się nam  dotrzy
mać słowa. Był też blok artykułów  w języku francuskim , poświęcony 
problem atyce Oświecenia. T utaj bardzo znacznie pomógł nam  In sty tu t 
Rom anistyki U niw ersytetu  W arszawskiego, a przede wszystkim  p. prof. 
Ewa Rzadkowska (była wówczas dyrektorem  Insty tu tu ) oraz dr Andrzej 
Siemek. Skutki w ydaw ania takich num erów  są n ieraz nieoczekiwane. 
Pisze do m nie np. list wzm iankowany już prof. Tadeusz Kielanowski, 
k tó ry  kształcił się we Francji, że wstydzi się, iż dostrzegał tylko Rous
seau, W oltera, Diderota, a nie doceniał Staszica i K ołłątaja; dopiero te 
raz uświadomił sobie w artość ich dzieł historiozoficznych. I to  pisze 
lekarz!

M. A. K :  —  Domyślam się przeto, że w spólnym  m ianownikiem  dla 
„K w artaln ika” i zamieszczanych w nim  artyku łów  jest wyszukiwanie 
pewnych prądów  przenikających wszelkie dyscypliny naukowe w okre
ślonej epoce.

I. S.-J.: — Oczywiście, historia nauki daje możliwość w ydobyw ania 
takich wspólnych trendów; dodajmy: nierzadko różne gałęzie nauki 
i różne dziedziny k u ltu ry  w yrażają p rzy  pomocy różnych środków w y
razu te same treści, znam ienne dla określonej epoki historycznej. Chcia
łabym  jednak powrócić do charak terystyk i mego okresu działania 
w  „K w artaln iku” . Otóż cieszy mnie niezm iernie, że wyszedł on poza
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krąg profesjonalistów  tylko i jest czytany również przez ludzi nie in te
resujących się zawodowo historią nauki. Zresztą —  muszę się p rzy
znać —- wiążą się z tym  także pewne kłopoty. Mianowicie ludziom 
z zew nątrz w ydaje się, że redaktor naczelny ma w ielką szafę, w k tórej 
stoi rząd „K w artalników ” i kiedy ktoś prosi o określony num er, to  mogę 
go wydobyć i osobie zainteresow anej ofiarować. N iestety, nakład nie jest 
duży. W roku 1980 osiągnęliśmy nakład 1000 egzemplarzy, obecnie liczy 
on około 750 egzem plarzy, czyli jest to  stan  tak i, jaki istniał m niej 
więcej przez cały okres 30-lecia ukazyw ania się pisma.

M. A. K :  — To bardzo skrom ny nakład, naw et jeśli założyć, że 
„K w artaln ik” ma obsługiwać jedynie najściślejsze grono specjalistów, 
a cóż dopiero mówić o tym , by trafia ł do szerszych kręgów  odbiorców,
0 czym Pani Profesor wspom inała.

I. S.-J.: — Właśnie! W związku z tym  dochodzi do tego, że bardzo 
często muszę robić kserograficzne odbitki niektórych artykułów , żeby 
wysłać je za granicę. Tam  też bowiem m am y licznych odbiorców. Jeśli 
m am  posłużyć się żartem , to powiem, że m ogłabym na tym  naw et za
rabiać i to dużo, gdyż zagraniczni klienci proponują opłatę w dolarach 
za niektóre num ery „K w artaln ika”, byle je mieć. A nawiasem  mówiąc, 
bardzo by nam  się te dolary przydały w  Redakcji, np. na zakup m a
szyny z czcionką rosyjską, jakiej nie mamy, a k tó ra  jest nam  bardzo 
potrzebna!

Szczególne zainteresow anie w zbudzają autobiografie, do tego stopnia, 
że kiedyś bodajże Ars Polona, w ystępująca w  charakterze pośrednika, 
proponowała nam  za num er pisma z autobiografią W ilhelm iny Iwanow
skiej rekom pensatę w dewizach! Oczywiście ze względów form alnych 
jest to niemożliwe. By skończyć z autobiografiam i powiem, że właśnie 
w  tym  jubileuszowym  num erze, w k tórym  znajdzie się nasza rozmowa, 
zamieszczony będzie tekst dość rew elacyjny: otóż odnalazła się nauko
wa autobiografia prof. W ojciecha Swiętosławskiego!

M. A. K.: — Jak  to? Dopiero teraz? N ikt o niej nie wiedział?
I. S.-J.: — Spraw a jest bardzo świeża, rękopis odnalazł się w końcu 

m arca tego roku. Można by to  potraktow ać jako dar specjalny — zesła
ny przez los do jubileuszowego num eru „K w artaln ika Historii N auki
1 Techniki” ! No, ale zostawm y czytelnikom  przyjem ność samodzielnego 
zapoznania się z tym  tekstem!

M. A. K :  — Szczyci się Pani Profesor słusznie tym , że „K w artaln ik” 
doczekał się szerokiego zainteresowania, znacznego odbioru społecznego 
poza środowiskiem specjalistów. Ale skrom ny nakład  750 egzem plarzy 
wpływa ham ująco na upowszechnianie pisma. Myślę w  tej chwili o for
m ule „K w artaln ika”. Mianowicie przeciętny człowiek, nie zaangażowany 
zawodowo w naukę, z w yjątk iem  hobbystów, niezbyt orientuje się, co 
się w  niej dzieje. Zawierza tedy naukę profesjonalistom . Chciałby jed
nak mieć jakieś wiadomości na ten  tem at. Czy „K w artaln ik” m ógłby
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być w tym  pomocny? Uważam  bowiem, że nauka pow inna poświęcać się 
nie tylko badaniom, kostruow aniem  teorii, hipotez. Oczywiście, jest to 
jej główne zadanie. Ale powinna też pokazywać się społeczeństwu, po
kazywać, co czyni, by wszyscy wiedzieli, że nie jest to jakaś spraw a 
tajem nicza, ezoteryczna, lecz że w bliższej czy dalszej perspektyw ie słu 
ży — bezpośrednio lub pośrednio -— ludzkości.

I. S .-J.: — Spróbuję odpowiedzieć przykładem . W iemy, że szykuje 
się III Kongres Nauki Polskiej i w iemy, że stosunek doń jest bardzo 
różny. Jeżeli ukazują się a rtyku ły  na tem at K ongresu, m ające charak
te r  niejako przygotowujący, są to albo tezy teoretyczne, albo teoretycz
ne rozważania. Mówiąc szczerze: ludzie m ają bardzo często zbyt wiele 
teoretycznej refleksji i chcieliby spojrzeć na naukę trochę inaczej: albo 
od strony  w arsztatu , albo też przyjrzeć się bliżej jej twórcom  — uczo
nym. Co postanow iliśm y zrobić więc w „K w artaln iku”? Obok jednego 
a rtyku łu  teoretycznego dać tekst bardziej nietypow y —• tj. wspom nienia 
prof. W itolda Nowackiego, piastującego w  latach 1978— 1981 godność 
prezesa Polskiej Akadem ii Nauk i związanego z tą  insty tucją  przez la t 
30, tj. od roku 1952 do roku 1982. W idział więc w łasnym i oczami n ie
m al wszystko, zresztą funkcje piastował też rozm aite, poczynając od se
kretarza W ydziału IV N auk Technicznych poprzez sekretarza naukow e
go PAN, wiceprezesa i prezesa Akademii. Prof. W. Nowacki m a liczne 
spostrzeżenia, ma prawo do ocen, k tórym i się dzieli, podobnie jak i do
świadczeniami z różnych okresów życia Polskiej Akadem ii Nauk.

W ydaje mi się, że taki tekst jest czasem w ażniejszy aniżeli refleksja 
teoretyczna. Bo daje ludziom dużo do m yślenia, w prow adzając ich w 
m echanizm y funkcjonow ania nauki, w  problem y pracy  uczonych. Uwa
żam, że to jest w łaśnie zbliżanie nauki do społeczeństwa, co winno 
być — m oim  zdaniem  — jednym  z ważnych celów naukow ego perio
dyku.

Oczywiście takie podejście stw arza również kłopoty, gdyż odzywa się 
wielu amatorów, k tórych artykuły  nadają się raczej do popularnego 
pisma. Ale ów kłopot ma dwie strony, tj. również stronę pozytyw ną. 
Bo czyż można nie cieszyć się, że pismo jest czytane, że znajduje od
dźwięk społeczny, że zachęca do pisania? Z drugiej strony  —- nie może
my, oczywiście, wszystkich tekstów drukować. W każdym  razie staram  
się utrzym yw ać kontakty  z różnym i środowiskam i w całej Polsce. Na 
przykład otrzym ujem y z Ostrowca Świętokrzyskiego inform acje o dzia
łalności Tow arzystw a M iłośników Ostrowca w zakresie ochrony zabyt
ków techniki czy system atyczne spraw ozdania z bardzo' żywej działal
ności Kom isji H istorii i Ochrony Zabytków  H utnictw a w Katowicach. 
Ostatnio do działu kroniki napływ ają teksty, w skazujące na ożywioną 
działalność historyków  farm acji.

M. A. K :  — W ydaje mi się, że w łaśnie kontakt z rozm aitym i regio
nalnym i tow arzystw am i może być bardzo owocny. M ają one szanse
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wnieść do historii nauki rzeczy może przyczynkarskie, ale ważne. Do
dam, że często na  prow incji dzieją się rzeczy ciekawe, a w W arszawie 
niezbyt często dostrzegane.

I. S.-J.: — Pod ty m  względem utrzym ujem y —  jak  już sygnalizowa
łam  — żywe kon tak ty  ze środowiskam i w  całej praw ie Polsce. Na p rzy
k ład drukow aliśm y niedaw no in teresu jący  artykuł, oparty na m ateria
łach archiw alnych, nadesłanych z Cieszyna, a ukazujący działalność 
założonego w  1878 r. K lubu Techników w Cieszynie. Zaznaczam: nie są 
to tek sty  zamawiane, lecz po prostu przysyłane. Redakcja naszego czaso
pism a pielęgnuje kon tak ty  z terenem  całej Polski. Chodzi o to, aby 
potencjalni autorzy w ierzyli, że nas in teresu je to, co piszą, i że w  skali 
ogólnopolskiej istotne jest to, co robią.

M. A. K.: —  W tym  py tan iu  jeszcze raz chcę wyjść poza grono pro
fesjonalistów . Czym więc ludzie najbardziej się in teresują, czym n a j
bardziej pasjonują? Jak im i dyscyplinam i czy też rodzajam i nauk? Tech
nicznymi, społecznymi, przyrodniczym i, hum anistycznym i?

I. S.-J.: —- Jest to dla m nie spraw a ostatnio dość zaskakująca. Muszę 
powiedzieć, iż z terenu, bez zamówień, otrzym uję bardzo dużo m ateria
łów z zakresu historii techniki. Żywe są pod tym  względem kontakty 
z Zagłębiem Staropolskim , ze Śląskiem  — zwłaszcza z Katowicam i, gdzie 
działa wzm iankow ana Kom isja H istorii i Ochrony Zabytków H utnictw a. 
O trzym ujem y stam tąd system atycznie relacje o sesjach, różnego rodzaju 
przedsięwzięciach. P rzykłady można, oczywiście, mnożyć. Również sto
sunkowo dużo w pływ a obecnie do Redakcji m ateriałów  z zakresu nauk 
ścisłych; kiedyś było ich znacznie m niej. Nawiązaliśm y żywy kontakt 
z Toruniem , z Gdańskiem, skąd otrzym aliśm y np. niedawno tekst o dzie
jach arch itek tu ry  okrętów. Ale też bardzo ciekawe jest zjawisko, że m a
m y znaczny napływ  artykułów  z zakresu historii nauk  medycznych. 
A przecież ukazuje się specjalny periodyk z tego zakresu, tj. „Archi
wum  H istorii M edycyny”. To też dla m nie jest zaskakujące.

N atom iast stosunkowo mało otrzym ujem y nie zamówionych tekstów 
z h istorii nauk  społecznych. Oczywiście, jeżeli weźm iem y pod uwagę 
dział autobiografii naukowych, gdzie ukazyw any jest człowiek w  róż
nych kontekstach, wówczas proporcja popraw ia się. Jednak  autobiogra
fie rządzą się w łasnym i praw am i, jes t to  raczej pogranicze różnych 
nauk, a p rzy  tym  m y sami zw racam y się do uczonych z prośbą o napi
sanie naukowych wspom nień. Tak więc a rty k u ły  z h istorii nauk społecz
nych m usim y zamawiać, żeby je mieć, zaś au torzy  z innych dyscyplin 
działają na zasadzie in icjatyw y własnej.

Jesteśm y przeto świadkam i bardzo ciekawego procesu zmiany w  za
interesow aniach społeczeństwa nauką. Podczas m ojej kadencji redakto
ra  naczelnego w prowadziliśm y swego czasu dział prezentacji muzeów 
historii nauki i techniki w  skali m iędzynarodowej. M ieliśmy np. artyku ł 
z W iednia o tam tejszym  m uzeum  historii m edycyny, o muzeum tech
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niki w  Pradze itd. Żywe są także stałe kontakty  z polskimi muzeami. 
Jeżeli np. odbywa się jakaś ciekawa w ystaw a w M uzeum Ziem i czy 
M uzeum Techniki w  W arszawie, wówczas dostajem y do kroniki jej opis. 
K ontakty  te u trzym ujem y zresztą nie ty lko z dużymi placówkam i, lecz 
także z mniejszymi: niejednokrotnie są one bardzo interesujące, a nie 
doceniane.

M. A. K :  — Jest to spraw a godna zastanowienia. U kazuje bowiem, 
jeśli można w ysunąć pośpieszną hipotezę typu  socjologicznego, p rzesu
nięcie się zainteresow ań społecznych. Eyłem  przekonany, a u tw ierdzały  
to przekonanie zarówno stereotypy, jak i sondażowe badania ankietowe 
(prawda, że wycinkowe), iż znacznie w iększe zainteresow anie budzą 
u nas nauki społeczne i hum anistyczne aniżeli inne.

I. S.-J.: — Proszę wyłączyć na m om ent m agnetofon, dobrze? Sięgnę 
po zestawienie liczbowe, dokonane przez mego Kolegę — doc. Jerzego 
Róziewicza, dotyczące rodzaju tekstów  zamieszczanych w „K w artaln i
k u ” w okresie 30-lecia. ...Otóż z h istorii nauk społecznych było 510 pu 
blikacji, z historii nauk biologicznych —  161, m edycznych —  305, ro lni
czych i leśnych — 88, m atem atycznych, fizycznych i chem icznych —  546, 
nauk o ziemi —  415, a z historii techniki i nauk technicznych — 1050! 
A teraz proszę docenić moją bezstronność, wszak jestem  przedstaw iciel
ką nauk społecznych...

M. A. K :  — „K w artaln ik” stara  się być, jak z tego widać, czynni
kiem  integrującym  rozm aite dyscypliny wiedzy na podstaw ie h istorii 
nauki rozum ianej jako całość.

I. S .-J.: — To jest na tu ra ln ie  jego celem . I — dodajm y — w  sensie 
nie tylko przedm iotu badań, ale i podm iotu, dzięki którem u rozw ija się 
historia nauki. Podm iotu, czyli człowieka, uczonego.

M. A. K :  — Czy ten cel jest osiągalny? Nie mówię osiągnięty, po
nieważ zawsze, bez końca człowiek dąży do ideału, co najw yżej może 
się do niego zbliżyć, nie dochodząc nigdy ostatecznie. W każdym  razie, 
jak  owo przybliżanie się do ideału w ygląda na łam ach „K w artaln ika”?

I. S.-J.: —  S taram y się uw ypuklać to, co łączy nauki, ale to nie jest 
jeszcze ten  stan, jaki bym  chciała widzieć. P raw da, w yraża się to  w  co
raz większej liczbie artykułów  syntetyzujących, w  polityce, jaką R edak
cja i K om itet R edakcyjny prowadzą. Ale, niestety, nie jest to  proste. 
Wiele artykułów  jest pozbawionych w alorów  metodologicznych, są one 
ty lko relacjonowaniem  faktów, wydarzeń, czy opisem tego, co robi się 
w  historii danej dyscypliny. No, ale tak ie  teksty  publikujem y również, 
mimo wszelkich zastrzeżeń, gdyż to  jest ten  pierw szy etap, k tó ry  pro
wadzi do większych uogólnień.

M. A. K :  —  Siłą rzeczy rozwój nauki zmierza do tego, że wiedza roz
drabnia się na coraz bardziej drobne dyscypliny, nowe, szczegółowe. W y
nika to  z na tu ra lnych  prądów  specjalizacji nauki. Jest wszakże już chy
ba niebezpieczne jej szatkowanie, dzielenie na coraz drobniejsze poletka,
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pozbawione natu ra lnej łączności z sąsiednimi. W ielu św iatłych ludzi do
strzega to niebezpieczeństwo. Zaczyna być więc widoczna tendencja do 
tego, by naukę traktow ać, a przynajm niej postrzegać, w sposób zespolo
ny, całościowy. Myślę, że sporą rolę ma tu  do odegrania h istoria nauki, 
a praktycznie także „K w artaln ik” .

I. S.-J.: — Tak, w łaśnie chodzi nam  o to, by dążyć — w sensie, k tóry  
nazw ałabym  poziomym —- do in tegracji nauki. Przykładowo: żeby le
karz, k tó ry  zajm uje się, powiedzmy, radiologią dziecięcą, mógł znaleźć 
w „K w artaln iku” takie artykuły , k tóre m u ukażą model lekarza
o wszechstronnych zainteresow aniach, może naw et podejm ującego prob
lem y filozofii m edycyny? Na tym  polega w łaśnie narzucanie wspom nia
nego integracyjnego m odelu nauki. Jest wszakże jeszcze jedna sprawa, 
na k tó rą  chciałabym  zwrócić uwagę. M ianowicie chodzi nam  o to, by  po
wiązać przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Zdajem y sobie bowiem 
sprawę, że obecnie, przy  szybkim rozw oju techniki, to, co dzisiaj jest te 
raźniejszością, jutro, a najdalej pojutrze stanie się przeszłością. Tedy 
wielki nacisk kładziem y na to, by rejestrow ać to, co dzieje się istotnego 
w bieżącej chwili. Je s t to spraw a trudna, gdyż szczególnie historycy 
tw ierdzą, że musi być pewien punkt odniesienia, że potrzebna jest per
spektyw a czasowa, ażeby rzecz lub zdarzenie należycie ocenić, że nie 
można praw idłowo osądzać „na gorąco”, albowiem  nie m a się dystansu 
myślowego. W ydaje mi się jednak, że taka re jestrac ja  jest konieczna, po
nieważ w  przeciw nym  razie stracim y to, co się dzieje obecnie, i to s tra 
cimy bezpowrotnie. Tak więc w  polityce redakcyjnej kładziem y nacisk 
na najnow szą historię nauki.

Dużo m ówiliśmy o autobiografiach. Ale w  „K w artaln iku” ukazują 
się także i inne artyku ły  o charakterze wspomnieniowym. Na przykład 
bardzo często w ybitny specjalista, m ający za sobą uznane osiągnięcia, 
jak np. odkryw ca złóż siarki w  rejonie Tarnobrzegu — prof. S tanisław  
Pawłowski, pisze o swoich dokonaniach i doświadczeniach. To już jest 
pew nym  zapisem dzisiejszego stanu  nauki, którego, gdybyśm y z niego 
zrezygnowali, w przyszłości już nie będzie. Takie zapisy m ają  przecież 
bezcenny w alor źródłowy. D ruk zaś u trw ala to, co może zaginąć, zaś 
w  form ie autorelacji jest niepow tarzalne.

Wiąże się z tym  jeszcze jedna bardzo ważna spraw a. N astąpiła obec
nie znaczna zm iana w systemie m yślenia ludzi. Znikają ci, k tórzy mieli 
Wszechstronne zainteresowania, k tórzy byli hum anistam i w  szerokim  te 
go słowa znaczeniu —  niezależnie od ich specjalizacji. Teraz właśnie 
specjalizacja, zbyt wąska, zabija szerokie horyzonty m yślenia. Dlatego 
chcem y niejako u trw alić  w  czasie tych ludzi, k tórzy prezentu ją  model 
m yślenia, nie zacieśniony do w łasnej, wąskiej dziedziny. Bo i model 
uczonego też się zmienia. Być może i z tej przyczyny, że ludzie walczą 
z czasem, że ciągle brakuje  im tych godzin, by nieustannie rozszerzać 
własne horyzonty, wychodzić poza w łasną dyscyplinę, że nie starcza im
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czasu na rozejrzenie się wokół, dostrzeżenie tego, co czynią inni. K iedyś 
w ielcy uczeni — byli to w ielcy hum aniści, k tórzy m ieli wielopłaszczyz
nowe spojrzenie na świat. Dzisiaj zdarzają się w ybitn i naukowcy, k tórzy 
nie in teresu ją  się niczym, co nie dotyczy ich dyscypliny. Toteż na łam ach 
„K w artaln ika” w ystępujem y z pew nym i propozycjam i pojm ow ania 
i upraw iania nauki, p rezentu jem y w zory uczonego — oczywiście różne. 
Nie wiadomo, czy nasze zam ierzenia będą m iały jakieś praktyczne zna
czenie. Ale ja jestem  optym istką i dlatego chcę wierzyć w sens działa
nia.



Ryc. 1. Wojciech Swiętosławski w latach dwudziestych


