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służeniu wiedzy — które zwłaszcza w  czasach tak  epokowych, jak  obec
ne, jest obowiązkiem narodow ym , rów nie ważnym , jak  inne —  należy 
traktow ać krzew ienie idei w ielkich myślicieli, to ru jących  nowe drogi w 
nauce i odkryw ających nowe dziedziny poznania. Środkiem  do tego jest 
uprzystępnienie tych idei przede w szystkim  dla ludzi nauki, skoro one 
tak  trudno tra fia ją  do wielu um ysłów ” 9.

A zatem, nie unikajm y tego, „o czym się nie m ówi” i uczcijm y w ten 
sposób pamięć M aksym iliana Tytusa H ubera w  trzydziestopięciolecie je
go śm ie rc i10.

Bronisław Średniawa  
(Kraków)

ODPOWIEDŹ PROFESOROWI EUGENJUSZOWI OLSZEWSKIEMU

O przedmowie M aksym iliana H ubera do tłum aczenia książki Einsteina: 
O szczególnej i o ogólnej teorii względności wspom inam  w pierwszym  
przypisie mojego artyku łu  pt. Recepcja teorii względności w  Polsce, od
syłając do niej czytelnika, k tóry  interesow ałby się politycznym i rep e r
kusjam i teorii Einsteina; zajm uję sdę bowiem w moim artyku le  wyłącznie 
recepcją wzm iankow anej teorii jako teorii naukow ej. W łaśnie w tej p rzed
mowie H ubera znajduje się cytow any przez Pana Profesora Eugenjusza 
Olszewskiego fragm ent dotyczący protestów  przeciw  teorii względności, 
w ypow iadanych z pozycji antysem ityzm u. F ragm ent ten świadczy o ist
nieniu tego rodzaju wypowiedzi ze strony  ludzi nie rozum iejących w 
ogóle tej teorii. W kołach naukow ych wypowiedzi tego typu nie zauw a
żyłem, co więcej dyskutując od w ielu lat o teorii względności z przed
staw icielam i nauki polskiej i ze studentam i, śladów antysem ityzm u w 
stosunku do Einsteina u moich rozmówców nie dostrzegłem.

9 A. E i n s t e i n :  dz. cyt. s. 6—7. Ortografia tego fragmentu została uwspółcześ
niona przez autora niniejszej polemiki.

10 M. T. Huber zmarł 9 grudnia 1950 r.


